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Veden, tulen ja 
valon juhla

Venetsialaiset
Jyrkkäkoskella 

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
Veden, tulen ja valon juhla

Jyrkkäkoskella Pudasjärvellä klo 20-02
La 25.8.2018

Jyrkkäkoski
Rytilammentie 78 Pudasjärvi

Tervetuloa!

Nyt taas Jyrkän 
tunnelmaa! 
Tule! Näe! 

Koe!

K-18

Lavalla tahdit takaa 
tanssiorkesteri 

Maksuton bussikuljetus
Kurenalta non stoppina alkaen klo 19.45

NUORTEN 
VENETSIALAISET

pe 24.8. 
Disco klo 21-02
Järj. Pudasjärven Urheilijat

LASTEN 
VENETSIALAISET
la 25.8. klo 10-13

Järjestää MLL Pudasjärvi

Ohjelmassa mm. 
disco, poniajelua, 
kasvomaalausta, 

ongintaa... 
Myynnissä vohveleita, 

makkaraa ja MLL-tuotteita  

ENNAKKOLIPUT 
VENETSIALAISIIN 

15 €
Lippuja myy Tuuritupa, 

K-supermarket ja 
Niemitalon Tauon Paikka.  

Portilta lippu 18€

SARMAS
• Revontuli-disko  
• Majassa karaoke
• Ulkoalueella musiikki 
  soi koko illan 
• Huvialueella anniskeluoikeudet  
  ja ruokamyyntiä
• Kokko syttyy klo 22.45
• Ilotulitus klo 23.45

Avoinna: 
Ma-To klo 9-17, 
Pe 9-16, 
La suljettu

Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi

Varaa aikasi silmälääkäri 
Markku Teiramaalle. 

P. 040 821 1819

Lääkäriajat: 
ke 29.8., ke 5.9., ke 12.9.

www.pudasjarvenoptiikka.fi
HUOM! pe 17.8. liike suljettu. 

P U M AK U N O Q V I S T

S I S Ä L T Ä Ä 
K E H Y K S E T  J A 

L I N S S I T

AIVAN KAIKKI  
SILMÄLASIT

-40%

K AT E  S PA D E

MERKKIAURINKOLASEJA

-50 %Kaikki aurinkolasit vähintään -25  %

jopa

VA R AA A I KA O S O I TT EESTA S I LM AAS EM A.FI

Silmälasitarjous on voimassa 2.9.2018 asti. Aurinkolasien ostajalle
aurinkolasilinssit omilla voimakkuuksilla -15 %. Aurinkolasitarjoukset
ovat voimassa 19.8.2018 asti. Tarjoukset koskevat
uusia tilauksia, eikä niitä voi yhdistää muihin etuihin.

TA I S O I TA 0 8 822 41 6. PUDASJÄRVI, TORITIE 1 

SIIVOUSTOIMET
Teemme erilaisia siivouksia

asiakkaiden toiveiden mukaisesti

Soita 044 971 9161(klo 18.00 jälkeen)

Tmi Kotipalvelu Aurinkotori

Ensimmäinen kotisiivous 0 €
(2-3 työtuntia/koti)

Tarjous voimassa kk:n ajan 20.9.2018 asti. 
Tilaa kotiisi koesiivous, joka maksaa sinulle 50 % 
normaalihinnasta. Mikäli olet tyytyväinen laatuun ja 

haluat tilata jatkossa kuukausisiivouksen, 
saat tehdyn koesiivouksen ilmaiseksi.

Meille voit maksaa palvelusetelillä tai ostaa palvelut 
ilman alv-veroa (yli 80 v iältään olevat henkilöt). 
Kysy lisätietoja oman tilanteesi mukaisesti.

PARASTA ISTUTUSAIKAA! 

PUDASJÄRVEN PUUTARHA
KUKKAHUONE OY
Tuotantotie, 93100 Pudasjärvi. 
P. (08) 824 335   

AVOINNA
MA-PE 9-18, LA 10-16 

www.pudasjarvenpuutarha.fi Olemme facebookissa!

Tervetuloa kukkaloistoon!

OMENAPUUT 25,-
KORISTEPENSAAT, 

HAVUT, KIRSIKAT JA 
ALPPIRUUSUT -25%

MONIVUOTISET KUKAT 
-50%

HERUKKAPENSAAT JA 
KARVIAISET 

(8,50 kpl) 30,-/4 KPL
ULKOKRYSANTEEMIT, 
MANSIKANTAIMET, 
SYYSLANNOITTEET, 
RUNKOSUOJAT..yms 

100

ma–pe 8.00–17.00, la 9.00–14.00

Tuotantotie 1, Pudasjärvi, puh.  020 752 8260, 040 587 0856

HEVOSENREHUT 
LAVOITTAIN SUORAAN 

TILALLE TOIMITETTUNA.

Kysy tarjous! Timo Ahonen 040 587 0856

KIRPPIS
ma-ti 20.-21.8 klo 11-16.

Körkön entisellä 
leipomolla Lukiontie 1

Tervetuloa!
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www.pudasjarvenseurakunta.fi

Messu seurakuntakodissa su 19.8. kello 10, Valtte-
ri Laitila, Mauno Soronen, Jukka Jaakkola. Messu on 
katsottavissa suorana videolähetyksenä seurakunnan 
kotisivujen kautta.

Viikkomessu seurakuntakodissa su 19.8. kello 18, 
Mauno Soronen, Arto Karsikas, Jukka Jaakkola.

Sanajumalanpalvelus Sarakylän koululla su 19.8. kel-
lo 10, Timo Liikanen, Hannele Puhakka.

Retki Oulun hiippakunnan lähetysjuhliin Utajärvelle 
la 1.9. Lähtö seurakuntakodilta kello 8.30, paluu 19.30 
mennessä. Seurakunta tarjoaa bussikuljetuksen, ruo-
kailu omakustanteisesti. Retki toteutuu, mikäli lähtijöi-
tä on vähintään 10. Ilmoittautumiset kirkkoherranviras-
toon ke 29.8 mennessä, p. 08 882 3100. 

Kuorot: Vox Margarita ke 22.8. kello 18, Sarakylän 
kappelikuoro to 23.8. kello 18.

Päiväkerhot, perhekerhot ja lapsiparkki aloittavat 
viikolla 34 (20.8. alkava viikko). Päiväkerhoihin voi vielä 
ilmoittautua lastenohjaajille. Päiväkerhot ovat 3-5-vuo-
tiaille.

Perhekerhot aloittavat ma 20.8. kello 17-19 ja ke 22.8.  
kello 10-13 seurakuntakodilla.

Lapsiparkki maanantaisin kello 13-15 ja perjantaisin 
kello 9.30-12 seurakuntakodilla. Parkkiin voivat tulla 
1-5-vuotiaat. Lapsille oma välipala ja juoma mukaan. Il-
moittautumiset lastenohjaajille Heli Tauriainen 040 868 
4730, Emmi Ilvo-Hepola 040 743 4896, Kerttu Luokka-
nen 040 586 1217.

Siioninvirsiseurat pe 17.8. kello 18, Korpisen kyläta-
lolla, Turpeisenvaarantie 1150.

Rauhanyhdistykset: Seurakuntapäivät Kurenalan 
ry:llä la 18.8. kello 17 ja su 19.8. kello 13 (Mauno Soro-
nen, Arto Karsikas). Myyjäisseurat Ervastissa ry:n mö-
killä la 25.8. kello 19 (Simo Kinnunen).

Avioliittoon vihitty: Pekka Aukusti Poijula ja Lotta 
Emilia Airaksinen, Joona Eelis Artturi Pähtilä ja Heidi 
Hannele Simonen.

Haudattu: Pentti Johannes Loukusa 65 v. Virheestä, joka johtuu esim. epäselvästä käsikirjoituksesta tai puhelinvälityksessä sattuneesta väärinkäsityksestä lehti ei 
vastaa. Mikäli ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) tai asiakkaasta johtuvista syistä 
voida julkaista, lehti ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Lehden vastuu ilmoituksen poisjäämises-
tä tai julkaisemisesta sattuneesta virheestä rajoittuu enintään ilmoituksesta maksetun maksun määrän palauttamiseen. 
Muistutus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä lehdelle 8 vrk:n kuluessa ilmestymispäivästä. 

PUDASJÄRVI -lehti
Korpitie 6, 93100 Pudasjärvi Lehden sivulla on 6-palstaa

Palstakoot:
1 p 40 mm 
2 p 83 mm 
3 p 127 mm 
4 p 170 mm 
5 p 214 mm 
6 p 257 mm 
1 sivu 257x355 mm

YRITTÄJÄ! Ota yhteyttä ja 
kysy tarjousta ilmoittelusta.

Sivunvalmistus 
VKK-Media Oy
Painopaikka: Suomalainen 
Lehtipaino Oy, Kajaani 

Julkaisija: Joutsen Media Oy

Pudasjärvi-lehti jaetaan 
viikoittain joka talouteen ja

yritykseen Pudasjärvellä.

Pudasjärvi-lehti ilmestyy perjantaisin.  
Aineiston toivotaan olevan toimituksessa viimeistään keskiviikkona.

Ilmoitushinnasto: 
Etusivu  1,89 €/pmm. 
Takasivu  1,74 €/pmm. 
Sisäsivut  1,66 €/pmm. 

Hintoihin lisätään 
alv. 24%.

Tilaushinta muualle 
12 kk 69,00 € Hinta sisältää alv. 10%.

Jakelu:  Taloudet ja yritykset 
Pudasjärven alueella.

Avoinna:
Korpitiellä ma-pe klo 8-16 
www.pudasjarvi-lehti.fi
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Vastaava toimittaja
Sisko Ojajärvi
044 737 0399 

Toimitus ja ilmoitusmyynti 
Heimo Turunen 
0400 385 281
lehti@pudasjarvi-lehti.fi

Ilmoitusmyynti
Riikka Takalo 
050 439 9963
riikka@vkkmedia.fi

Sivunvalmistus
Katariina Niemitalo
050 382 6585
toimitus@vkkmedia.fi

Terveisin Martti Ekholm

Kiitos 
muistamisesta

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry piti ko-
kouksen sunnuntaina 12.8. 
Revonlahdessa. Tuleviin 
eduskuntavaaleihin 2019 
päätettiin nimetä 18 kansan-
edustaehdokasta Oulun vaa-
lipiirissä. Vaalipiiriin kuu-
luu kaksi eri piirijärjestöä, 
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ja Kainuun 
piiri. Piirijärjestöt ovat sopi-
neet ehdokkaiden määräs-
tä siten, että Pohjois-Pohjan-
maa asettaa 16 ehdokasta ja 
Kainuu kaksi ehdokasta.

Kokouksessa nimettiin 
ehdokkaiksi: Eero Erkkilä 
Nivala, Mika Antikka Ou-
lainen, Ville Rauhio Muhos, 
Tapio Lämsä Kuusamo, Jen-
na Simula Oulu, Lare In-

kala Oulu, Ville Vähämäki 
Oulu, Olli Immonen Oulu, 
Juha Vuorio Oulu, Sebasti-
an Tynkkynen Oulu, Janne 
Halunen Kempele, Tuomas 
Okkonen Liminka ja Tarmo 
Hirvelä Ylivieska. 

Kolme ehdokaspaikkaa 
täytetään myöhemmin syk-
syllä. Maakuntavaaleihin 
(mikäli toteutuu) on jo aiem-
min valittu ehdokkaita. Eh-
dokasasettelua jatketaan ja 
tavoitteena on asettaa täysi 
lista eli 118 ehdokasta. Eh-
dokasasettelu lopetetaan, 
mikäli eduskunnasta tulee 
virallinen päätös, ettei maa-
kuntauudistus toteudu.

Ahti Moilanen

Perussuomalaiset  
nimesivät kansan-
edustajaehdokkaita

Pudasjärven kaupungin nuo-
risotoimi järjesti 1.-3.8. per-
heretken Helsinkiin Lin-
nanmäelle. Mukaan lähti 41 
osallistujaa, joista 32 oli lap-
sia ja nuoria. Kolmipäiväiselle 
retkelle kelit olivat lämpimät, 
mutta suosivat ulkona olevaa 
toimintaa. Linnanmäen huvi-
puistossa nautittiin vauhdista 
ja kieputuksesta sekä tietenkin 
herkuista. Huvipuiston lisäksi 
majoituspaikan uimaranta sai 

hymyt loistamaan ja vesileikit 
jatkuivat pitkälle iltaan. Mat-
kalla käytiin pariin otteeseen 
ostoksilla. Suunniteltu ostos-
pysähdys Tuurin kyläkau-
palla ja yksi ekstra pysähdys 
Ylivieskan Kärkkäisellä. Tun-
nelma reissun aikana oli lois-
tava ja naurua riitti. Matkan 
aikana kerättiin palautetta ja 
toiveita. Palaute oli positiivis-
ta ja parannusehdotuksiakin 
tuli. Tässä muutama ote pa-

lautteista ja toiveita ensi kesän 
retkikohteiksi: ”Särkänniemi 
+ jotain muuta, kolmen yön 
reissu, kesäkuussa”, ”Mukava 
reissu, sopivasti pysähdyksiä, 
hyvä majoitus”, ”Tykkimäki”, 
”Mukava reissu” ”Jokin ak-
tiviteetti (köysirata/kiipeily, 
melonta)” ”Vuokatti, Ukko-
halla, Hossa”. 

Tämän retken mahdollisti 
omalta osaltaan Pohjois-Suo-
men aluehallintovirastolta 

saatu rahoitus lasten ja nuor-
ten toimintaan. Kaupungin 
nuorisopalveluiden työnte-
kijät kiittävät kaikkia retkellä 
mukana olleita ja toivottavat 
kaikki tervetulleiksi mukaan 
toimintaan alkaneen kauden 
aikana!

Pudasjärven kaupunki/
nuorisotoimi

Linnanmäen laitteissa riitti vauhtia.
Majoituspaikan uimaranta sai hymyt loistamaan ja vesileikit 
jatkuivat pitkälle iltaan.

Muistan reilun 13 vuoden takaa, kun olin val-
mistautumassa pappisvihkimykseen, keskus-
telun silloisen Kuopion hiippakunnan piispan 
Wille Riekkisen kanssa. Hän puhui meille pap-
piskandidaateille rukouksesta, ja totesi sen 
olevan maailman vanhin kommunikointiväli-
ne.  Osuvasti sanottu. Rukouksessa asettau-
dumme vuorovaikutukseen Jumalan kanssa. 
Tämä poikkeaa ihmisten välisestä kommuni-
koinnista siinä, että Jumalan edessä emme ole 
tasavertaisia keskustelukumppaneita. Hän on 
kaikkitietävä ja –näkevä, ja hän tietää, mitä me 
tarvitsemme. Rukoillessamme saamme olla 
avoimin ja vilpittömin mielin hänen edessään. 

Vanhat kristityt ovat kertoneet, kuinka 
maassamme rukoiltiin paljon erityisesti vai-
keina aikoina, isänmaan kohtalon vuosina. 
Niissä tilanteissa punnittiin elämän perustei-
ta, ja kuoleman todellisuuden jatkuvan läsnä-
olon ympäröimänä haettiin turvaa ikiaikojen 
Jumalasta. Hänestä todetaan vanhassa testa-
mentissa: ”Herra, sinä olet meidän turvamme 
polvesta polveen” (Ps. 90:1). Elämässä käy hel-
posti niin, että ihminen lähestyy Jumalaa vai-
keuksien ja koettelemusten keskellä. Sairas-
tuminen, läheisen ihmisen yllättävä poismeno 
tai taloudellinen ahdinko ravistelevat elämän 
normaalia tasapainoa. Vaikka uskon tuoma 

perusta kantaa, silti hädän hetkellä on luonte-
vaa kääntyä Jumalan puoleen. Yhtä lailla silloin, 
kun elämässä on vakaata, kaikki asiat hyvin, 
saamme lähestyä Jumalaa rukouksessa. Erityi-
sesti silloin puheemme Hänelle olkoon kii-
toksen sävyttämää. Kuinka usein muistamme 
kiittää Jumalaa hyvyydestä, rakkaudesta, huo-
lenpidosta ja johdatuksesta?

Evankeliumissa Luukkaan 11. luvun mu-
kaan Jeesus rohkaisee rukoilemaan: ”Pyytä-
kää, niin teille annetaan. Sillä pyytävä saa, etsi-
jä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan”. 
Rukouksen mieli liittyy luontevalla tavalla 
kristityn elämänasenteeseen. Luukkaan kuva-
uksen mukaan rukous on periksiantamaton-
ta. 2. Mooseksen kirjan 17. luvussa puoles-
taan kerrotaan yhteisen rukouksen voimasta. 
Kansan johtajan Mooseksen kädet olivat ru-
koustaistelussa koholla, ja kun ne pyrkivät vä-
symään, hänelle läheiset Aaron ja Hur kannat-
telivat Mooseksen käsiä. Tässä on kaunis kuva 
siitä, kuinka rukouksessakin seurakuntaa kut-
sutaan tukemaan toinen toisiaan. Itse kullakin 
meistä on elämästä kokemuksia siitä, kuinka 
esirukoukset ovat kantaneet, ja antaneet voi-
maa ja lohdutusta. Jeesus meni esirukouksis-
saan niin pitkälle, että hän pyysi vielä ristillä 
vihamielle ja pahantekijöillekin armoa.

Kirkon rukousperinteestä löytyy hyvin ri-
kasta, puhuttelevaa ja monipuolista rukous-
aineistoa. Tutuin niistä on Jeesuksen opetta-
ma Isä Meidän –rukous (Matt. 6:9-13). Sen 
pyynnöt sisältävät uskoon ja elämään liitty-
en syvällisiä näkökulmia, joita Martti Luther 
katekismuksissaan perusteellisesti selittää. 
Messussa yhteen ääneen lausuttu Herran ru-
kous vie meitä Jeesuksen esimerkin mukai-
sesti uskon ytimen ääreen. Sanat koskettavat 
yhä uudelleen, niin jumalanpalveluselämäs-
sä, kirkollisissa toimituksissa kuin yksityi-
sessä hartauselämässäkin. Vaikka rukouksen 
kuulemisen kannalta sanamuodoilla ei ole 
merkitystä, on turvallista sulkeutua Jumalan 
isälliseen huolenpitoon juuri Jeesuksen opet-
tamilla sanoilla. 

Oman elämän eri tilanteiden, kiitoksen ja 
ahdingon keskellä rukoilevaa kristittyä loh-
duttaa tietoisuus siitä, että suuri esirukoilija, 
Jeesus Kristus rukoilee puolestamme taivaas-
sa. Tämän lupauksen varassa meitä kutsu-
taan joka hetki elämään Juma-
lan kasvojen edessä, uskoen ja 
rukoillen. 

Timo Liikanen

Sydämen puhetta Jumalan kanssa

Nuorisotoimen perheretki Helsinkiin

Pudasjärven Karhusuon Haa-
rasuolla on mahdollisuus ko-
kea perjantaina 17.8. Noora 
Kauppilan Itku Äidin Haudal-
la- nimisen sooloesityksen en-
si-ilta.

Itku Äidin Haudalla on kar-
jalaiseen itkuperinteeseen ja 

laulettuun kansanmusiikkiin 
pohjautuva puhdistautumis-
riitti, joka järjestetään viidel-
lä Pohjois-Pohjanmaan suol-
la. Tapahtuma on musiikin ja 
luonnonympäristön liitto, joka 
pohtii elämän kunnioituksen 
ja itsensä kohtaamisen tema-

tiikkaa. Esitys tarjoaa kuulijal-
le mahdollisuuden yhteiseen 
suremiseen ympäristöhuo-
len aikakautena. Musiikillinen 
materiaali koostuu pääosin 
karjalan kielisistä itkuista, joi-
den teemana on luonnon mo-
nimuotoisuuden kaventumi-

nen ja kiitollisuus luonnolle 
elämän mahdollistajana. Ko-
koontuminen säällä kuin säällä 
on kello 19 Ypykkäjärventien 
ja Siuruantien risteyksessä, 
mistä kävelyä suolle on noin 
1,5 km. Mukaan kumisaappaat 
ja säänmukainen vaatetus. NK

Äiti Haudalla -esitys Karhusuon Haarasuolla



2 3nro 33PUDASJÄRVI -lehti PUDASJÄRVI -lehti17.8.2018 17.8.2018nro 33

PUDASJÄRVI-lehti JOKA KOTIIN

ILMOITA PUDASJÄRVI-LEHDESSÄ
LEHTI JAETAAN PUDASJÄRVELLÄ  

OHJELMA:
klo 10.00  
 - Perinneleikkejä ulkona (säävaraus)

klo 10.45 Vanhusten Palvelukeskuksessa 
 - Tervehdyssanat, Kerttu Nurmela
 - Minirunobingo, ohjeistus Leena Arhippainen 
 - ”Vienalaini tikuttau”-esitys, Arhippaisen perhe
 - Runoilua, Leena Arhippainen 
 - Kahvi- ja teetuokio tarjoiluineen (omakustanteinen)
 - Yhteislauluja                 
  ”Synnyinmaani Suomi, sydänmaani Vienan Karjala”
  Leena Arhippainen esittelee isoisästään kertovan kirjan. 
  ”Kulkijaini ta vesseli” -runollinen mininäytelmä osana  
  kirjaesittelyä. Seppo Arhippainen ja Sisu Väänänen. 
 - Minirunobingon voittajat palkitaan
 - Arpajaiset
 - Loppulaulu

Näytteillä ja myynnissä on Vienaan liittyvää kirjallisuutta. 

TERVETULOA!

PUDASJÄRVEN PRUASNIEKKA 
KURENALLA

Lauantaina 18.8.2018 klo 10.00 alkaen
Vanhusten Palvelukeskus, Kauppatie 25

Pohjois-Viena -seura

Kesäkirppis 
Kipinässä
Anni Runni on pitänyt hei-
näkuun alusta viikonlop-
puisin Kipinässä Kipinän-
tiellä kesäkirppistä, joka on 
avoinna vielä syksylläkin. 
Kirppikselle poikkeavia ky-
läläisiä ja ohikulkijoita on 
riittänyt mukavasti. Heidän 
mukaan on tarttunut kaiken-
laista mukavaa kotiin vie-
mistä. Kirppis jatkuu myös 
ensikesänä kylän keskeisel-
lä paikalla.

Helena Kokko

LASTEN 
VENETSIALAISET 
Jyrkkäkoskella la 25.8. klo 10-13

TERVETULOA!

OHJELMASSA MM. DISCO, 
PONIAJELUA, KASVOMAALA-

USTA, ONGINTAA…

TAIKURI-ROOPE ESIINTYY 
KLO 11-12

MYYNNISSÄ HATTARAA, 
POPCORNIA,

MAKKARAA, LÄTTYJÄ…

PUDASJÄRVEN 
SOS.DEM.TYÖVÄENYHDISTYS 

KUTSUMME KAIKKI VIETTÄMÄÄN 
PUDASJÄRVEN SOS DEM 
TYÖVÄENYHDISTYKSEN

80-VUOTISJUHLAA 
PUDASJÄRVEN KOSKENHOVILLE 

SUNNUNTAINA 26.8. KLO 12.00 ALKAEN
OHJELMASSA 

PUHEITA: KANSANEDUSTAJA 
TYTTI TUPPURAINEN, 
SDP:N OULUN PIIRIN 

PUHEENJOHTAJA TANJA TIAINEN
MUSIIKKIA: MARKKU 

KEMPPAINEN, KEIJO PIIRAINEN
RUNOJA: EERO RÄISÄNEN

KLO 14.00 ALKAEN KOILLISMAAN DEMARITAPAAMINEN, 
JOHON OLETTE MYÖS TERVETULLEET!

Tulipalo Perhemarketissa 
– tuhopoltosta epäilty pidätetty
Kuusamontien varressa si-
jaitsevan Perhemarketin kiin-
teistössä oli tulipalo maanan-
taina 13.8. aamuyöllä. Paloa 
epäillään tuhopoltoksi, josta 
poliisi on pidättänyt yhden 
henkilön. Myymäläkiinteis-
töstä tuhoutui kaksi kolmas-
osaa ja rahalliset vahingot 
ovat miljoonaluokkaa. Ku-
kaan ei loukkaantunut palos-
sa.

Pidätys tehtiin tiistaina Pu-
dasjärvellä, kertoo tutkintaa 
johtava rikoskomisario Risto 
Määttä. Poliisi kertoi varsin 
pian palon taltuttamisen jäl-
keen pitävänsä sitä tahallaan 
sytytettynä. Paloa tutkittiin 
alkuun törkeänä tuhotyönä, 
mutta rikoskomisario Mää-
tän mukaan nimike on muu-
tettu lievemmäksi eli perus-
muotoiseksi tuhotyöksi. Lain 
mukaan törkeästä tuhotyöstä 
on kyse silloin, kun teko saat-
taa vakavaan vaaraan suuren 
ihmismäärän.

– Kaupparakennuksen yh-
teydessä olevassa asunnossa 
on ollut kaksi henkilöä. Ni-
mikkeen muutos liittyy sii-
hen, Määttä kertoo.

Poliisi jatkaa palon tutkin-
taa edelleen. Määtän mukaan 
tapahtumiin liittyvät tiedot ja 
havainnot ovat edelleen ter-
vetulleita. Mahdollisia ha-
vaintoja voi ilmoittaa Oulun 
poliisin vihjenumeroon 0295 
416 194.

Perhemarketin varatoi-
mitusjohtaja Pasi Ojala ker-
too kaupan toiminnan olevan 
tulipalosta johtuen toistai-

seksi pysähdyksissä. Hänen 
mukaan liikkeen toimintaa 
pyritään jatkamaan mahdol-
lisimman pian. 

-Ajankohtaa emme osaa 
vielä sanoa. Tiedotamme asi-
asta heti kun tulee lisäsel-
vyyttä, toteaa Ojala.  HT

Ennen kolmea syttyneen tulipalon sammutustyöt jatkuivat pitkälle maanantaina. Kello 
kahdeksan aikoihin puutavara-auto oli sammutustöiden apuna raivaamassa palaneita ja 
vääntyneitä katto- ja seinäpeltejä. 

Palossa tuhoutui kiinteistöstä varastomyymälän puoli täysin. Kauppatoimintaa pyritään 
jatkamaan rakennuspalon säästyneellä puolella myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 
Kuva Jari Moilanen. 
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Seurakunnan nuotioiltoja 
on pidetty nykyisessä muo-
dossaan jo kolme vuosikym-
mentä. Pääajatuksena on ol-
lut tarjota nuotioiltaväelle 
leppoisa ja mukava yhdes-
säolon hetki heinä- elokuun 
vaihteessa. Nuotioillan oh-
jelma on pysynyt muut-
tumattomana vuodesta 
toiseen. Yhteislaulut, leikki-
mieleiset kisailut ja rupat-
telu toisten kanssa on ollut 
mitä parhain tapa viettää ai-
kaa yhdessä. Illan päätteeksi 
on hiljennetty koko porukal-
la hartaushetkeen.

Sarakylässä nautittiin grillimakkaroista. Martikaisjärvellä heiteltiin sokkona.

Pintamolla nautittiin kylätalon viileydestä. Petäjäkankaalla ryhmityttiin yhteiskuvaan.Nuorta väkeä Siurualla.

Suomussalmen 
kesäteatterissa rikottiin 
katsojaennätys
Suomussalmen kesäteatteris-
sa esitettiin tänä kesänä Eero 
ja Ulla Schroderuksen uu-
tuusnäytelmä Navettamais-
teri. Näytelmä kertoi busi-
ness-elämän oravanpyörän 
jättävästä Maiju Karesvuos-
ta, joka muuttaa kaupungis-
ta takaisin kotikyläänsä hoi-
tamaan vanhaa sukutilaa.

Esityksiä oli yhteensä 15 
ja katsojia kävi 12 556 kappa-

letta. Menestyksen takana on 
sitoutunut ja taitava näytteli-
jäkaarti sekä uusi käsikirjoi-
tus. Viime vuonna rakennet-
tu katettu katsomo suojasi 
viime vuonna vesisateelta ja 
tänä vuonna paahtavalta au-
ringonpaisteelta. Ryhmien 
määrä lisääntyi 70 prosen-
tilla. Kasvua tuli erityises-
ti Pohjois-Pohjanmaan alu-
eelta.

Katettu yli 1000 hengen katsomo täyttyi kerta toisensa jäl-
keen kesäteatteriesityksissä.

Väki lauloi ja tanssi Osviitan pihakonsertissa
Epävakainen aamu, tulee-
kohan konsertista totta? 
Torstaina 9. elokuuta päi-
vätoimintakeskus Osviitan 
pihaan alkoi ennen puolta-
päivää kerääntyä väkeä. Lo-
pulta reilut 40 kuulijaa kat-
seli huolestuneesti taivasta.

Sitten kajahti! Ruba-bändi 
viritti ensimmäisen setin tut-
tua suomirockia ja yleisö eli 
mukana heti ensimmäises-
tä rummun lyönnistä. Parin 
tunnin session aikana väki 
lauloi mukana, tanssi ja kiit-
ti taputuksin. Parilla sade-
paussilla selvittiin.

Ruban pihakonsertti Os-
viitassa oli toinen laatuaan 
ja lisää on luvassa. Bändi 
soittaa kokoonpanolla Jouni 
Ahonen laulu, kitara ja huu-
liharppu, Matti Alatalo kita-
ra, Kari Ylilehto bassokitara 
ja Samuli Poijula rummut. 
Samulia lukuun ottamat-
ta miehet ovat tuttuja Rim-
minkankaan koulusta asti, 
samasta luokasta. Tällä ko-
koonpanolla on soitettu jo 
vuodesta 1996 asti, tosin ki-
taristi on vaihtunut pariin 

Jouni Ahonen ja huuliharppu.

otteeseen. Ruba 
keikkailee harvoin 
– ja Jounin mukaan 
harjoittelee vielä 
harvemmin – jos-
kus soittelee pu-
beissa ja yksityisti-
laisuuksissa. 

-Että telakalla ol-
laan, sanoo Jouni.

Tätä yleisöä se 
ei haitannut. Yhte-
nä kuulijana sanoi-
sin, ettei mikään 
ole terapeuttisem-
paa kuin elävä mu-
siikki!

Pirjo Riihiaho

Konsertista arvoitus, mikä  
esittäjä/bändi, mikä laulu:
Jumalauta minkä fiiliksen mä sain!
Perse keinuu kun sä kävelet...
Sä et rakasta mua ikuisesti...
Sä menit toiseen vuoteeseen...
Yksinäisyys lyö sanomatta nimeään...
Älä huoli, sillä meillä oli hetkemme...
Juoksusi annan anteeksi sinulle...
Mä maistoin sun viinii, sen pois sylkäisin...
Kun yö sut suunniltaan saa...
Mistä saat hulluuden loppumaan...
Ja me tehtiin mitä tehdä saa...
Onko järkee vai ei...
Voi kuinka me sinua kaivataan...
Hullu huutaa yössä ja repii saalistaan...

Oikeat vastaukset sivulla 18.

Soittajat Kari Ylilehto,  
Jouni Ahonen, Samuli  

Poijula ja Matti Alatalo.

Tänä vuonna pidettiin 
yksitoista nuotioiltaa eri 
puolilla pitäjäämme ja niis-
sä kävi yhteensä noin 250 
henkeä. Hyvin kuivan ke-
sän myötä muutamia nuo-
tioiltoja olisi voinut kutsua 
kaasugrilli-illoiksi tai jopa 
sähköhellailloiksi. Metsäpa-
lovaroitusten ja yleisen tur-
vallisuuden vuoksi nuotio-
ta ei ollut järkevää sytytellä. 
Mutta joka kylällä saimme 
makkarat paistettua tavalla 
tai toisella. Ja mikä tärkein-
tä, saimme vietettyä sään in-
noittamana lämminhenkisiä 

ja mukavia yhteisiä hetkiä 
toistemme kanssa.

Kiitos kaikille mukana olosta ja 
eri kylien väelle yhteistyöstä! Marko Väyrynen

Väriä elämään taidenäyttely kirjastossa
Väriä elämään -Mariya Sim-
birkinan taidenäyttely ava-
taan maanantaina 20.8. kir-
jastossa ja on siitä lähtien 
avoinna 24.9. saakka. Kaik-
ki noin 20 esillä olevaa tau-
lua on maalattu öljyväreil-
lä. Taiteilija on itse paikalla 

Taulujen pääaiheina ovat 
kukat, joiden kasvattamista 
Mariya harrastaa muutenkin. 

Mariya Simbirkina harrastaa maalaamista kotonaan Laka-
rilla Metsämiehentiellä. 

esittelemässä teoksiaan tiis-
taina 21.8 kello 15 – 17. Mu-
kana on myös hänen pudas-
järveläinen aviomiehensä 
Timo Juurikka.

Mariya Simbirkina on 
kotoisin Kazakhstanista. 
Hän on nykyisin pudasjär-
veläinen opiskelija, puu-
tarhatyöntekijä ja taidehar-
rastaja. Maria on piirtänyt 
lapsesta saakka. Eräänä pi-

meänä talvi-iltana hän ker-
toi halunneensa maalata 
jotain värikästä, jotta ihmi-
sistä, jotka katsovat taulua, 
tuntuu kuin olisi kesä. En-
sin hän maalasi kukkatau-
luja, myöhemmin on alka-
nut kokeilla maalata myös 
eläimiä ja maisemia. 

Taidenäyttelyn työt ovat 
myytävinä, hinnat ovat 40 
-160 euroa. HT
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PUDASJÄRVEN EDULLINEN JA PALVELEVA OSTOSPAIKKA

AJANKOHTAISET 

TARJOUKSET JA 

PALJON MUUTA 

www.mtavaratalo.com

0440 875 200 (elintarvike)
0440 875 203 (tekstiili)
0440 875 204 (taloustavara)
0440 875 205 (rauta) 

PERJANTAI-LAUANTAI
17.-18.8.

MAANANTAI-TORSTAI 
20.-23.8.

Black&Decker 
AKKUPORAKONE- 
SARJA  
2x18v Lithium
sis. 80-os. tarvikkeet

9990

1000

100 100

100 695
kgkpl

pss

2 pkt/talous

199
pkt

kpl

299995 995 189
kg

kg 195
kg pkt

235

299

100

200

100

299

169
pss

199
ras

pss

499
kg

099
pkt

1195
kg

199
pkt

100

399
pkt

699
kg

pkt

195
pkt 100

pkt

raj. erä

pkt

795
kg

Porsaan 
KYLJYKSET

795
kg

Kananpojan IRTO 
RINTALEIKE
- marinoitu

Hyvä
NAUTA
JAUHELIHA

Porsaan
GRILLIKYLKI
talon mausteella

595
kg

kg

Tuore
PORSAAN 
ETUSELKÄ 
tai LAPA 395

kg

595
kg

595
kg

795
kg

Apetit kotimainen
PERUNA-
SIPULI-
SEKOITUS 
1 kg

2 kg/
talous3 kg/talous

Porsaan
GRILLIKYLJYS

159
pss

690

995

590

1290

2590
1990

595
3900

2350

695

MA-TI 20.-21.8.                KE-TO 22.-23.8.

MAALAIS-
LIHAHYYTELÖ

Valio Hyvä 
Suomalainen
ARKIJUUSTO 750 g 
tai ARKIGOUDA 625 g

Atria
GOTLER-
MAKKARA
palana

RAUTAOSASTOLTA

HK
PERHEPALVI
350 g

Valio 
OLTERMANNI 
JUUSTOT 
250 g

Saludo
KAHVI 
450 g

Oululainen
PEHMO
VIIPALEET
450 g kaura tai vehnä

Tuore
NORJAN 
LOHI 2-3 kg
kokonainen

695

Wurth 
TERASSIRUUVI
ruskea 55 mm
250 kpl

Sievin
KUMI-
SAAPPAAT
turvakärjelä tai 
nauhoilla

65,-

Atria Wilhelm
GRILLIMAKKARAT

tai GRILLIPIHVIT
320-400 g

PE-T0 17.-23.8.

Minneolas
MANDARIINI

Atria
SAVUKYLKI

Weetabix
VEHNÄMUROKE
TÄYSJYVÄ 430 g

Atria
GRILLISALAATIT

350 g

Vihreä tai 
tumma

RYPÄLE
500 g

Oululainen
REISSUMIES
5 kpl/175 g
tosi ohut

Snellman
VOILEIPÄ-
KINKKU
300 g

Arla perinteiset
JOGURTIT
150 g

Marabou
SUKLAA-
PATUKAT
37-60 g

Kivikylän
LÖYLYLENKKI
400 g

Myllyn Paras
LETTU&
VOHVELIJAUHO
250 g

Pågen
MUFFINS
8 kpl/280 g

Saarioinen
PIZZAT
200 g

Atria  MAKSA-,

LIHAMAKAROONI-

LIHAPERUNASOSE-

LAATIKKO

tai MEKSIKOLAINEN

LASAGNETTE
350-400 g

ERÄNKÄVIJÖILLE

IRTO-
KARKIT

KANAN-
MUNAT
10 kpl

Arla VIILI, 
KEVYTVIILI tai 
1%VIILI
200 g

  PE 17.8.                              LA 18.8.

Kolmiväri
PAPRIKAT

500 g

9900

Timco 24L/2Hp
KOMPRESSORI
tuotto 206L/min

pkt

JAUHELIHA
SIKA-NAUTA

AVAIMENTEKO JA 

LUKKOTARVIKKEET

HK Viljaporsaan
SISÄFILE

n. 650 g
marinoitu

3 kpl

3 prk

3 kpl

3 kpl

399

SPRAY-
MAALIT
perusvärit

Varta
AKUT
esim.
53 Ah

69,-

JÄÄHDYTINNESTE
100 % 

899

3 litraa

2590

10 litraa

Mustang
KAMINA

199,-

Savotta
METSÄSTÄJÄN 
PUUKKO

Savotta
RETKISAHA

Savotta
ASEHIHNA
kumiseoksella

Camo
NAAMIO-
VERKKO
1,5x3 m

Camo
MAKUU-
PUSSI
maastokuviolla

Camo
ISTUONALU-
NEN
maastokiviolla
37x30x2,5 cm

Savotta
KAHVIPANNU
1,3 l
emalisoitua alumiinia

Savotta
PANOSVYÖ 2

Safari
KAHLUU-
HOUSUT

Teleskooppinen
MAKKARA-
TIKKU
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Tulokset:
Onginta, lapset alle 12 v. 1.Jessika Illikainen 143 g, 2. Saara Ojala 141, 3. Hilda Hie-
tajärvi 139, 4. Venla Kenttälä 137, 5. Iikka Haataja 91, 6. Milja Kauppi 70, 7. Salma Viitta-
la 61, 8. Jalmari Kemilä 46, 9. Emilia Kuiri 23, 10. Sulo Hietajärvi 19, 11. Viivi Poijula 17, 
12. Onni Poijula. 
Onginta, aikuiset  1.Alli Halkola 528 g, 2. Teija Kenttälä 174, 3. Laila Juurikka 162, 
4. Anna Hanhineva 123, 5. Ritva Kinnula 100, 6. Kerttu Haataja 70, 7. Linnea Suikka 22, 
8. Maiju Kauppi 16 g. 
Saappaanheitto, tytöt alle 12 v. 1,Venla Kenttälä 7,7 m, 2. Saara Ojala 4,5 m, 3. 
Jessika Illikainen 2,9 m. 
Saappaanheitto, pojat alle 12 v. 1.Elmeri Kuiri 11,55 m, 2. Iikka Haataja 8,7 m, 
3. Ossi Ojala 3,6 m, 4. Jalmari Kemilä. 
Saappaanheitto, naiset 1.Kati Kemilä 17,8 m, 2. Mirja Hallikainen 16,2 m, 3. Tanja 
Kauppi 16,0 m, 4. Kaija Kuiri 15,3 m, 5. Riikka Lukkari 15,2 m, 6. Maarit Hallikainen 13,9 
m, 7. Raija Pintamo-Kenttälä 13,8 m, 8. Ritva Kinnula 11,9 m, 9. Sirkka Kouva 11,9 m, 10. 
Raija Lukkari 11,1 m, 11. Eija Ojala 10,8 m, 12. Mari Kenttälä 10,7 m, 13. Hanna Poijula 
9,7 m, 14. Linnea Suikka 9,6 m, 15. Maiju Kauppi 7,1 m. 
Saappaanheitto, miehet 1.Eetu Lukkari 25,3 m, 2. Harri Ojala 21,1 m, 3. Eero Asi-
kainen 20,3 m, 4. Tomi Kuiri 18,6 m, 5. Janne Kenttälä 16,8 m, 6. Matti Poijula 16.4 m, 
7. Jakke Kemilä 15.0 m, 8. Ville Sillanpää 14,7 m, 9. Markku Hallikainen 14,1 m, 10. Tomi 
Lampila 13.0 m, 11. Eemeli Kuiri 12.6 m, 12. Antton Hallikainen 11,7 m. 
Vetouistelu Venekunnat saivat yhteensä kalaa 26,7 kg. Suurin kala Kenttälä Kalle, Poi-
jula Matti, Kalervo Illikainen 1,208 kg. Soutuvenekerroin 2.0. 

Aikuisten onginnan kolme parasta Alli Halkola keskellä, 
Teija Kenttälä oikealla ja Laila Juurikka vasemmalla.

Iinattijärven kyläpäivää vie-
tettiin Koivukartanossa lau-
antaina 4.8. Kyläpäivästä 
on muodostunut jo perinne 
kylällä asuville paikallisil-
le asukkaille ja mökkiläisil-
le. Tämän vuotinen tilaisuus 
oli jo 13. perättäinen. Kylä-
päivät tarjoavat jokaiselle 
jotakin; on ongintaa lapsil-
le ja aikuisille, vetouistelua 
kala-ahneille veneilijöille, 
saappaanheittoa sekä muu-
ta mm. kirpputoria muil-
le kyläläisille jutustelun lo-
maan. Kyläpäivään kuuluu 
oleellisena osana muikut ja 
muut herkut, jota kylän nai-
set loihtivat muille ja itsel-
leen nautittaviksi.

Sää oli normalisoitunut 
lähes koko kesän jatkuneis-
ta +30 asteen helteistä, jo-
ten pilvipoutainen +18 astet-
ta oli mukava ja helpottava 
kaikille.  Väkeä kerääntyi jäl-
leen runsaasti. Venekunnat 
starttasivat jo kello 11 järvel-
le kolmen tunnit kisaa var-
ten. Päivän kokonaiskalasaa-
lis oli tälläkin kertaa pitkistä 
helteistä huolimatta hyvä 
26,7 kiloa. Isoin kala hauki 
painoi 1,208 kg ja isoin kuha 
oli 0,961 kg. Tänä vuonna jäl-
leen soutuvenekunnat saivat 
isoimmat saaliit, kuten viime 
vuonna ja jopa ilman paino-
kerrointa heille menivät si-

Iinattijärven kyläpäivistä syntynyt jo perinne

jat yksi ja kaksi. Oletettavas-
ti ensi vuodelle on jälleen 
odotettavissa lisää soutu-
venekuntia. Soutaminen on 
hyvää ja ekologinen tapa 
liikkua vesillä sekä se sopii 
hyvin kuntoiluunkin. Kiitos 
kaikille tapahtumaan osal-
listuneille Iinattijärven ky-
läseuran puolesta, erityises-
ti talkoolaisille, joiden panos 
koko tapahtuman onnistu-
miselle on erittäin arvokas.

Teksti ja kuvat  
Kalervo Lassila,  
tulokset Riikka Lukkari

Saappaanheittokisa menossa. 

Lasten onginta.

Saappaanheiton palkitut voittajat sarjoittain oikealta mie-
het Eetu Lukkari, naiset Kati Kemilä, pojat alle 12v. Elmeri 
Kuiri ja tytöt alle 12v. Venla Kenttälä.

Friteerattuja muikkuja valmistamassa Elvi Kuopus vasem-
malla selin, Raija Lukkari ja Sinikka Hiltunen.

Lasten ongintakilpailun alle 12 v. sarjan palkitut.

Kyläpäivien kohokohta oli kilpailujen palkintojen jakotilaisuus.
Janne Vähäkuopus makustelee Raija Lukkarin valmistamia 
muikkuja.

Ampumahiihdon 13 v. sar-
jan Suomen mestari Eeme-
li Kuiri Riikka Hietajärven 
haastattelussa.

Vetouistelun palkitut; voittajajoukkue vasemmalta, Eetu Lukkari, Vesa Ojala, Tuomas Kaijala ja Jere Kaijala. Seuraavina 
2. ja 3. sijan voittaneet joukkueet.

Palkintojenjakotilaisuuden avasi komeasti yksinlaululla 
Hilda Hietajärvi.

Peräkärrykirppiksellä kauppaa tekemässä Sirpa Ojala, Pek-
ka Kenttälä, Lauri Pintamo-Kenttälä ja Jyrki Lampila.

1.Team Catsh &Fish; Vesa, Eetu, Tuomas ja Jere 6,636 kg (3.318 kg), 2. Kenttälä Kalle, Poi-
jula Matti, Kalervo Illikainen 4636 kg (2,318 kg), 3. Alapää 1 Janne ja Mari Kenttälä 3,067 
kg, 4. Myllynporukka Urpo, Janne ja Pasi 2,969 kg, 5. Eero ja Ojala Harri 2,516 kg, 6.Tyh-
jänpyytäjät Pete ja Vesa 2,424 kg, 7. Elmeri, Kaija, Keijo ja Erkki 2,394 kg (1,197 kg), 8. 
Raipola ja Niemelä 2,256 kg, 9. Team Mäntylä Mirja, Markku ja Anna 2,146 kg, 10. Vinttu-
ri II Mikko, Teemu, Ville ja Tomppa 2,005 kg, 11. Kenttälä Reijo ja Takaharju Kauko 1,528 
kg (0,769 kg), 12. Vintturi I Jyrki, Sente ja Hemppa 0,956 kg, 13. Fippe I Mikko, Timo ja 
Pekka 0,715 kg, 14. Rantapirtin Pojat Jere ja Matias.
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Tervetuloa 
Venetsialaisiin!

Venetsialaiset Jyrkkäkoskella
la 25.8. klo 20-02Lions Club Pudasjärvi ry

Olemme saaneet nauttia poikkeuksellisen upeas-
ta ja lämpöisestä kesästä, johon iltojen hämärty-
essä sopii mainiosti veden, valon ja tulen juhla. 
Elokuun viimeisen viikonlopun Venetsialaisia pi-
detään alun alkaen myös mökkeilykauden päättä-
jäisinä.

Lions Club Pudasjärvi järjestää yhdessä Pudas-
järven Urheilijoiden kanssa jo perinteeksi muo-
dostuneet Venetsialaiset Jyrkkäkosken komeassa 
huvikeskuksessa. Ohjelmaa on koko viikonlopuk-
si, perjantai-iltana on nuorten juhlat, lauantaina 
aamupäivällä Lasten Venetsialaisissa on tarjolla 
ohjelmaa koko perheelle ja lauantai-ilta huipen-
tuu Venetsialaisten iltajuhlaan. Lavalla viihdyttää 
vuoden 2017 tanssiorkesterina palkittu Sarmas. 
Tarjolla on tuttuun tapaan mm. Revontuli-disco ja 
Majassa karaokea.

LC Pudasjärvi haluaa omalta osaltaan olla mu-

kana kehittämässä paikallista palvelutarjontaa. 
Tapahtumat ovat tärkeitä meille kaikille pudasjär-
veläisille. Erityisesti toivomme, että Venetsialaiset 
palvelisi myös Pudasjärvelle saapuvia matkailu-
vieraita.

LC Pudasjärvi tekee vapaaehtoista palvelu- ja 
hyväntekeväisyystyötä, jossa painopisteinä ovat 
nuoriso ja toisaalta veteraanit. Esimerkiksi viime 
vuoden hirviarpajaisten tuotto lahjoitettiin vete-
raanijärjestöille helpottamaan kotona asumista. 
Kansainvälinen Lions-järjestö on toiminut jo yli 
100 vuotta ja Pudasjärvelläkin lions-toimintaa on 
ollut jo yli 50 vuotta.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita ja tal-
koolaisia, jotka panoksellaan mahdollistavat hie-
non tapahtuman toteuttamisen. Toivon, että sään 
haltija on suosiollinen. Sydämellisesti tervetuloa ja 
leppoisaa venetsialaismieltä kaikille.

Pentti Kinnunen aloitti Pudasjärven klubin presi-
denttinä heinäkuun alusta ja kausi kestää ensi vuo-
den kesäkuun loppuun. 

Pentti Kinnunen
LC Pudasjärvi
presidentti 2018-2019

Ruokaa, 
juomia, tanssia, 

kokko ym. 
ohjelmaa 
runsaasti!

Venetsialaisissa on koko klubin väki puolisoineen palvelemassa talkootyössä. Viime vuoden tapahtumassa talkootyö 
aloitettiin nostamalla Pudasjärvi-viiri salkoon kokoontuen samalla yhteiseen kuvaan. Illan mittaan työtä riittää monissa 
eri tehtävissä. Myös Pudasjärven urheilijoilla on suuri talkoolaisten joukko huolehtimassa Venetsialaisillan onnistumi-
sesta.

Toimintaa:

Hyvällä yhteistyöllä Venetsialaiset Jyrkkäkoskelle
LC Pudasjärven lauantai-
na 25.8. järjestämät Ve-
netsialaiset Jyrkkäkosken 
huvikeskuksessa on jo muo-
dostunut perinteiseksi muka-
vaksi syyskesän tapahtumak-
si. Vuosittain paikalle saapuu 
800 -1300 henkilöä. Nytkin 
paikalle odotetaan suurta 
juhlijamäärää. 

Urheiluseura tarjoaa huvi-
keskuksessa vierailijoille erit-
täin hyvät puitteet. 

Pudasjärven Urheilijoi-
den puheenjohtaja Kirsi Kipi-
nä toteaa, että seura on mie-
lellään mukana tapahtuman 
järjestämisessä. Yhteistyö LC 
Pudasjärven kanssa on su-
junut erittäin hyvin. Urhei-

luseuran ansiosta paikalle 
saadaan suuri joukko myös 
järjestyksenvalvojia.

- Yhteinen tavoitteemme 
on saada yleisö viihtymään 
ja saapumaan paikalle kau-
empaakin. Venetsialaisissa 
tavataan vanhoja tuttuja ja 
tutustutaan uusiin ihmisiin. 
Ympäristö valaistaan kau-
niisti, juhlakokko sytytetään, 
tulet palavat vetten päällä 
ja pimeässä illassa nähdään 
myös näyttävä ilotulitus. Hu-
vikeskusta pidetään kunnos-
sa pääsääntöisesti talkoo-
voimin, mutta tarvittaessa 
ostetaan palvelua myös am-
mattilaisilta, mm. tänä kesä-
nä on tanssisalin lattia uusit-

tu paikallisen ammattilaisen 
toimesta.

- Venetsialaisissa ulkola-
va toimii ravintolana. Siel-
lä tarjoillaan paikallisen Me-
rita ravintolan valmistamat 
maukkaat ateriat. Tarjol-
la on sekä liha- että kalaruo-
kaa lisukkeineen. Ravintolas-
sa on B-oikeudet. Alueella on 
myös kioski ja grilli sekä kol-
me baaria, B-oikeuksineen. 
Juhlaan saapuvien kannat-
taa varata käteistä rahaa, sillä 
lippuluukulla ja palvelupis-
teissä käy vain käteinen. Kä-
teismaksu nopeuttaa palve-
lua eri myyntipisteissä. Toki 
maksupäätepistekin huvialu-
eelta löytyy ja sieltä voi ostaa 

myös juomalippuja.
- Tämän vuoden Venetsia-

laisissa tanssikansaa viihdyt-
tää tanssiorkesteri Sarmas. 
Yhtye soittaa monipuolis-
ta ja tanssittavaa musiikkia. 
Hikimajassa lauletaan kara-
okea, karaoke-emäntänä toi-
mii monivuotisella koke-
muksella Maarit Hallikainen. 
Hikimajassa on myös pieni 
tanssitila ja baari. Kelohirsi-
nen Revontuli Disko, mikä 
on pääosin rakennettu maan 
alle, on vertaansa vailla. Siel-
lä hommansa osaava DJ Juli-
an Adams viihdyttää juhla-
vieraita.

-Jyrkkäkosken huvikes-
kus rakennuksineen ja ym-

päristöineen on näkemisen 
ja kokemisen arvoinen paik-
ka. Se tarjoaa hyvät puitteet 
myös tälle tapahtumalle. Mo-
nelle paikka on nostalginen, 
sillä moni on nuoruudessaan 
käynyt Jyrkkäkoskella viettä-
mässä mm. juhannuksia. 

Järjestäjien puolesta luva-
taan, että Jyrkkäkosken hu-
vialue on upeassa värivalais-
tuksessa pimenevässä illassa 
ja kaikille löytyy taatusti mie-
luisaa illanviettoa hyvän mu-
siikin ja ruuan parissa.

Tervetuloa viettämään  
upeaa iltaa, toivottaa  

Kirsi Kipinä!

Kirsi Kipinä on tuttu Venet-
sialaisissa ”kasöörinä” eli 
käteisen puuttuessa Kirsin 
hoitamasta urheiluseuran 
palvelupisteestä saa pank-
kikortilla juoma- ja ruoka-
lippuja.

Kodikasta majoitusta, maukasta ruokaa ja 
ulkoliikuntapalveluita Taivalkoskella.

vaarasport.fi

JP AUTOMAALAAMOJP AUTOMAALAAMO

• VAKUUTUSYHTIÖIDEN   
 TYÖT
• VAHINKO- 
  TARKISTUKSET
• LASINVAIHDOT JA 
  -KORJAUKSET

• KOLARIKORJAUKSET
• AUTOMAALAUKSET
• TRAILERIN VUOKRAUS
• ILMASTOINNIN  
  HUOLLOT

Teollisuustie 8, 93100 Pudasjärvi 
• Avoinna ma-pe 7-16

VAKUUTUSYHTIÖIDEN 
HYVÄKSYMÄ KOLARIKORJAAMO

 Puh. 040 564 8614, 040 564 9523
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Suora yhteys pankkiisi
Alatalo Riikka, rahoitus  010 257 1935
Korteslahti Sari, rahoitus 010 257 1929
Luukkonen Tuija, rahoitus 010 257 1933

Jonne Ivola, yritysrahoitus 010 257 1922

Isopahkala Klemens, sijoitus 010 257 1926
Tyni Anna-Riikka, sijoitus 010 257 1925

Löppönen Seppo, vakuutus 050 560 2581
Ylitalo Mikko, vakuutus 050 394 9707

Pertti Purola, toimitusjohtaja 010 257 1920
Mikko Kähkönen, myyntijohtaja 010 257 1921

Tavoitat meidät myös op.fi:ssä:
Ajanvaraus, chat, soittopyyntö ja verkkoneuvottelu

Puhelinpalvelu:
010 257 1901

Lasten 
venetsialaisissa 
monenlaista tekemistä
MLL Pudasjärven yhdistys 
järjestää Jyrkkäkosken hu-
vikeskuksella Lasten Venet-
sialaiset lauantaina 25.8. kel-
lo 10 alkaen. Tapahtuma on 
kolme tuntinen edellisvuo-
sien tapaan. Tapahtumassa 
esiintyy Taikuri-Roope ja on 

monenlaista muutakin teke-
mistä lapsille, mm. poniaje-
lua, disco, kasvomaalausta 
ja ongintaa. Myytävänä on 
suolaista ja makeaa. Yhdis-
tyksen oma Sulevi-maskotti 
on myös mukana touhuissa.

Viime vuoden tapahtumassa MLL:n Pudasjärven yhdistyk-
sen Sulevi-maskotti Liisa Moilasen kanssa.

• Huoneistoremontit
• Vesi- ja palovahinkokorjaukset
• Uudisrakennukset

PUDASJÄRVI
P. 0400 294 640

Jari Keskiaho  
040-516 0430
Sami Kaivorinne  
040-560 5993

Tulotie 1, 93100 Pudasjärvi • Puh. (08) 822 007 
• www.pienkonehuolto.fi

VAIHTOMÖNKIJÄT:                               Vm:    Hinta:
Can-am DS 90 Lastenmönkijä .........................-17   2200 €
Polaris Sportsman 300 4X4  2900 km. ............-08   3900 €
Yamaha YFM450 FWAD GRIZZLY aj.5490 km -11   5150 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander DPS 500 XT aj. 5786 km ...-10   5600 €
Polaris Sportsman 500 aj. 3454 km .................-12   5900 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander 400 T3 aj.1283 km
Traktorimönkijä  ..............................................-12   6500 € 
Can-am Outlander 500 MAX T3 aj.1800 km
Traktorimönkijä  ..............................................-13   7900 €
Honda TRX500FPAE aj.3000 km Telasarjalla ..-14   8600 € ALV väh.kelp.

Polaris Ranger 570 EFI rinnakkainistuttava
Traktorimönkijä lavalla  ..................................-15 12400 € ALV väh.kelp.

Can-am Outlander 650 6X6 DPS-T3
aj.7356 km Telasarjalla Traktorimönkijä  .......-17 17500 € ALV väh.kelp.

Can-am Spyder F3 SE6 DAYTONA
3-rattainen moottoripyörä  ............................-17 22500 € ALV väh.kelp.

Tarjous koskee 2017–2018 Outlander 
450 traktorimönkijöitä ja on voimassa 
26.4.–31.10.2018. Tarjous ei koske T3B 
uusia tyyppihyväksyttyjä mönkijöitä. 
Laitteiden saatavuus voi vaihdella jäl-
leenmyyjäkohtaisesti. Tiedustele saata-
vuutta omalta Can-Am -jälleenmyyjältä.

+ tk. 400 €

Venetsialaisissa Revontu-
li Discon Dj kopin valtaa DJ 
Julian Adams. Luvassa on 
kaikki kovimmat hitit 80- 
ja 90-luvulta. Eli nyt kaikki 
sankoin joukoin juhlimaan 
syyskesän juhlaa Revontu-
li Discoon. Paikasta löytyy 
myös omat Facebook-sivut, 
joihin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Dis-
comenot alkavat kello 20 ja 

Revontuli-discossa menoa 
aamuyölle saakka

Venetsialais-juhlassa 
Revontuli Discon Dj kopin 

valtaa DJ Julian Adams.

kestävät yöhön kello 02 asti. 
Discoillan järjestää LC Pu-
dasjärvi ja Pudasjärven Ur-
heilijat.

Nuorten Venetsialaiset perjantaina
tamatta tietenkään tämän 
päivän kovimpia hittejä. 
Tarjolla on myöskin erilai-
sia kilpailuja, joista on mah-
dollisuus voittaa hieno-
ja palkintoja! Jyrkkäkosken 
Revontuli Discolle löytyy 
myös omat Facebook-sivut, 
joihin voi jo nyt käydä jät-
tämässä biisitoiveita. Nuor-
ten Venetsialaistapahtuma 
alkaa kello 21 ja vauhdik-
kaat discomenot kestävät 
kello 02 saakka. Discoillan 
järjestää Pudasjärven Ur-
heilijat.

Revontuli Discon musiikista vastaavan 
DJ Julian Adamsin mukaan luvassa on 
tämän päivän kovimpien hittien lisäksi 
myös uunituoretta musiikkia Suomesta ja 
maailmalta.

Jyrkkäkosken huvikeskuksessa juhli-
taan perjantaina 24.8. Revontuli Discos-
sa nuorten kanssa venetsialaisia ja luvas-
sa on taatusti yksi tämän kesän kovimpia 
iltoja. Illan musiikista vastaa jo monelle 
Jyrkällä tutuksi tullut DJ Julian Adams! 
Luvassa on jälleen aivan uunituoretta 
musiikkia Suomesta ja maailmalta, unoh-

Tanssittavaa ja menevää musiikkia
Venetsialaisten tanssimusii-
kista Jyrkkäkosken huvikes-
kuksesta vastaa tanssiyhtye 
Sarmas Oulusta. 

40-vuotta sitten perustet-
tu yhtye soittaa nykyisin uu-
dessa kokoonpanossa, jossa 
korostuu mahtava harmo-
nikkaosaaminen ja yhtye on 
saanut yleisön suosion tinki-
mättömästä osaamisestansa!

Yhtyeen mottona on ”Oi-
keissa tansseissa on aina or-
kesteri” – jossa tärkeintä on 
että kaikki musiikki tuote-
taan paikan päällä ilman 
etukäteen tehtyjä nauhoittei-
ta. Kaikki kappaleet on so-
vitettu eri soittimille myös 
alkuperäisversioita kunni-

oittaen. Periaatteena on kui-
tenkin aina se, että musiikki 
on tanssittavaa. 

Sarmas soittaa menevää 
tanssimusiikkia ja ohjelmis-
tossa on myös erikoisempia 
tanssirytmejä, joille tuntuu 
olevan entistä enemmän ky-
syntää vaativan tanssiylei-
sön tarpeisiin.

Sarmas julkaisi Ajanjuok-
sua -maxi singlen kevääl-
lä 2017 nimellä, joka sisältää 
mm. ennen julkaisematto-
man Erkki Frimanin sävel-
tämän Sadetta ja Savuntuok-
sua-foksin. jota on soitettu 
mm. Tarja Närhen toimitta-
massa Sekahaku radio- oh-
jelmassa.

Sarmas voitti Vuoden 
Tanssiorkesteri 2017-kilpai-
lun tammikuussa 2018 Här-
män kylpylässä järjestetyssä 

finaalissa, jossa oli mukana 
kuusi orkesteria eripuolilta 
Suomea! 
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LC Pudasjärven toimintaa
Venetsialaiset nousseet vuoden kohokohdaksi

Timo Kerälä luovutti heinäkuussa puheenjohtajan nuijan ja 
asiaan kuuluvat muut vempeleet mm. tuopin, jonka sisäl-
töä voi vain arvata, kuluvan toimintakauden presidentille 
Pentti Kinnuselle. 

Jyrkkäkoski Campingillä pidetyssä nuijanvaihtotapahtumassa presidentti Pentti Kinnunen 
kertomassa tulevan kauden toimintasuunnitelmia.

Pudasjärven markkinoilla olivat leijonat kauppaamassa pi-
täjäviirejä ja mainostamassa Venetsialaisia. Talkoovuoros-
sa Antti Pesälä ja Juha Timonen. Viirejä on edelleen klubil-
la myytävänä. 

Menneellä kaudella joulukuussa Pudasjärven leijonat te-
kivät teatteriretken Ouluun Reatteri Rioon. Naisnäytteli-
jöiden esityksessä ”Kaikki mieheni” miehet joutuivat rie-
poteltavaksi – toki ihan hyvän tahtoisesti ja totuuttakin oli 
mukana!

Veteraanipäivän juhlassa Hirsikampuksella tämän vuoden huhtikuussa LC Pudasjärven 
edustajat Heimo Turunen ja Pentti Kinnunen luovuttivat viime syksyn hirviarpajaisten tuo-
ton noin 4500 euroa Sotaveteraaneille ja Sotainvalideille kotona-asumisen tukemiseen. 

LC Pudasjärvi Hilimat ja LC Pudasjärvi yhtenäisklubi tarjo-
sivat 3.-ja 4.-luokkalaisille ”Turvallisesti netissä vihkoset” 
kevään 2018 aikana. Opas perehdyttää ajankohtaisiin me-
dia-aiheisiin, kuten lasten ja nuorten internetin käyttö ja sii-
hen liittyvät uhat ja haasteet. Vihkosten luovutustilantees-
sa rehtori Mikko Lumme, LC Pudasjärvi Janne Moilanen, 
LC Pudasjärvi Hilimat Elvi Räisänen ja Vuokko Nyman sekä 
koululaiset Sanni Tauriainen, Lotta Kesti ja Tiina Manninen. 

Lions-klubit eri puolilla maailmaa sponsoroivat vuosittain 
Lionien kansainvälistä rauhanjulistekilpailua paikallisis-
sa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Tämä kilpailu kannustaa 
nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rau-
hasta sekä levittämään rauhaa ja kansainvälistä yhteis-
ymmärrystä. Pudasjärvelläkin on osallistuttu kilpailuun 
vuosittain. Kuvassa viime syksynä voittajatyöt sarjoittain 
vasemmalta: Hirvaskosken koulu Emmi Vähäkuopus, La-
kari Ronja Kokko, Hirsikampus Oona Ojala. Töitä pitele-
mässä kilpailun tuomarit Elina Jylhänlehto, Janne Moila-
nen ja Sari Poropudas. 

Kuluneen kauden lokakuun klubikokouksessa vieraili pii-
rikuvernööri Eino Majava puolisonsa Hilkan kanssa Kemi-
järveltä. Hän innosti muun muassa uusien jäsenien han-
kintaan ja kertoi terveisiä muista pohjoisen klubeissa. 
Presidentti Timo Kerälä luovutti muistoksi vierailusta Pu-
dasjärven klubin viirin. 

Uusiksi jäseniksi ke-
sä-heinäkuun vaih-
teen nuijanvaihtoko-
kouksessa otettiin 
vastaan Ilona ja Ve-
sa-Matti Ritola, Lää-
käriasema Medipudas 
yrittäjät. Kummina toi-
mi Heimo Turunen. 
Ritolat kertoivat ole-
vansa kiinnostuneita 
auttamis- ja hyvänte-
keväisyystoiminnas-
ta, jota leijonat teke-
vät. Ritolat halusivat 
myös liittyä jäseniksi 
avioparina ja osallis-
tua lions-toimintaan 
yhdessä. 

LC Pudasjärven klubi on toi-
minut Pudasjärvellä vuo-
desta 1965 lähtien. Parin 
vuoden kuluttua on jo klu-
bin 55-vuotisjuhlavuosi. 
Toimintakausi alkaa heinä-

kuussa ja päättyy kesäkuun 
lopussa. Toimintansa aika-
na klubi on tehnyt moni-
puolista palvelu-, hyvänte-
keväisyys- ja auttamistyötä 
Pudasjärvellä. ”Me palve-

lemme” on ollut koko toi-
minnan ajan tunnuslausee-
na. 

Viime kaudella presi-
denttinä toimi Timo Kerä-
lä. Toimintavuonna olikin 
monipuolista paikallista toi-
mintaa muun muassa tal-
kootempauksia, nuoriso-
vaihtoa sekä osallistumista 
piirin järjestämiin tilaisuuk-
siin ja koulutuksiin sekä klu-
bivierailuja. Kerälä luovutti 
puheenjohtajan nuijan kesä-
kuun lopulla Jyrkkäkosken 
leirintäalueella nuijanvaih-
tokokouksessa Pentti Kinnu-
selle.

Venetsialaisten järjestä-
minen on ollut jo yhdeksä-
nä vuotena elokuun lopulla 
klubin suurin voimainpon-
nistus ja tämän vuoden Ve-
netsialaisiin Jyrkkäkos-
kelle uskotaan tulevan 
edellisvuosien yleisömääri-

Venetsialaisten ohjelmaan on kuulunut perinteisesti puo-
len yön aikaan kokon polttaminen. Kokkotarpeiden kokoa-
minen ja kuljettaminen Jyrkkäkosken rannalle on leijonilla 
aikamoinen talkoourakka. Kokkoa tekemässä reipas leijo-
nien talkoojoukko. Taustalla valmis sytyttämistä vailla ole-
va kokko.

en perusteella yli 1000, jopa 
1300, osallistujaa. Viime 
vuonna jäätiin noin 800 osal-
listujaan. Viikkoa ennen Ve-
netsialaisia suuren Eput Pu-
diksella yleisötapahtuman 
arveltiin hieman verotta-
neen Jyrkkäkoskelle tulijoi-
den joukkoa. 

Klubikokoukset ovat ol-
leet joka kuukausi, paitsi 
heinäkuussa. Kokoontumis-
paikkana on ollut tavallisim-
min ravintola Merita, mutta 
on toki vierailtu muuallakin.

Avustuksia on myönnet-
ty klubin periaatteiden mu-
kaan; viime kaudella mm. 
hirviarpajaisten tuotto 4500 
euroa veteraanien kotona-
asumisen tukemiseen. Klu-
bissa on tällä hetkellä 23 jä-
sentä. 

Heimo Turunen
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1.7.  
Ensimmäinen viikko
Herätys Oulussa soi aikaisin 
3.30. Kone Oulusta Helsin-
ki-Vantaalle lähtisi puolen-
toista tunnin päästä. Oulun 
lentoasemalla ostin pienen 
palan Suomea: ruisleipää ja 
kivennäisvettä, että pärjäi-
sin Roomaan asti. Helsingis-
sä en joutunut odottamaan 
kauaa, sillä koneeseen otet-
tiin ihmisiä melko nopeasti.

Roomassa minua vastassa 
oli toinen vaihtari, 18-vuoti-
as Ivana. Olen vielä 17-vuo-
tias, ja minua piti olla joku 
vastassa kentällä. Lentokent-
tä oli suuri, ja meillä meni ai-
kaa löytää toisemme. Hän 
kehotti minua menemään 
portille, josta lähtisi lento 
Bariin, ja hän tuli sinne muu-
taman kymmenen minuutin 
kuluttua. 

Meillä alkoi olla kiire löy-
tää matkalaukkuni Finnairin 
hihnalta ja kuljettaa se Ali-
talian lähtöselvitykseen, jos-
ta se lähtisi ruumaan ja sai-
simme lentolippuni siinä 
samalla. Palasimme hiki ha-
tussa takaisin portille. Olim-
me juosseet puoli tuntia 
yhtä soittoa, mutta kaikki oli 
kunnossa. Ilman häntä oli-
sin ollut ihan hukassa, mut-
ta otimme tämän tapauksen 
uutena kokemuksena ja seik-
kailuna, joka kasvattaa kum-
paakin olemaan rohkeampi. 

Barissa minua oli vastas-
sa ensimmäisen isäntäper-
heen isä ja 16 -vuotias poika. 
Paikalla oli myös Lions-jär-
jestön edustajia, jotka toi-
vottivat minut tervetulleek-
si. Otimme myös kuvia siitä, 
että olin päässyt perille. Heti 
lentokentältä ulos kävelles-
säni kohtasin kuumuuden 
kaikkialla. “Huh”, sanoin, ja 
isä nauroi. 

Illalla söimme paikallis-

Pudasjärven lukiolainen Elina Harju oli 
heinäkuussa LC Pudasjärven lähettämänä vaihto-

oppilaana Italiassa. Elina kirjoitti matkastaan 
mielenkiintoisen matkakertomuksen, jonka tässä 

julkaisemme.

Lions-järjestön vaihto-oppilaana Italiassa

Koko Barin kaupunki on täynnä pikkuteitä ja -kujia, jois-
sa on kauniita parvekkeita. Kirkot ovat sisältä hyvin koris-
teellisia. 

Minä, Claudio (isäntäperheen poika, vasemmalla) ja brasi-
lialainen Matheus (oikealla)illanvietossa.

Matheus, minä, Daniele, ylhäällä Ata, Elias ja Claudio

Kävimme kävelemässä ympäri Viesteä auringon laskiessa. 
Manfredoniassa illastimme lopuksi Lionsien ja vaihtari-
nuorten kanssa ulkoilmaravintolassa. 

ta ruokaa: vaaleaa leipää, 
juustoja, kasviksia ja minun 
lemppareitani vihreitä olii-
veja. He olivat mukava per-
he, ja annoin heille pussin 
suomalaista lakritsia sekä Ii-
joki-kirjan, jonka yhteyshen-
kilöni kehotti minua heille 
antamaan. Kerroin kuvien 
ja tekstien kautta, mitä kaik-
kea Suomen elämään liittyy. 
Perhe oli haltioitunut kai-
kesta kertomastani. Kävim-
me myöhemmin ulkona kat-
somassa vanhaa kaupunkia 
ja merta. Oli hyvin lämmin, 
ja vähäsen väsyttikin.

2.7.
Nukuin yöni hyvin, sillä he-
räsin vasta kymmeneltä. Yö 
oli pimeä, joten uni tuli heti. 
Aamupäivällä menimme 
isäntäperheeni äidin kanssa 
rannalle ja sieltä myöhem-
min vanhaan kaupunkiin 
Barin keskustaan. Kävimme 
katsomassa monia kirkkoja, 
joita vastaan tuli. 

Koko Barin kaupunki on 
täynnä pikkuteitä ja -kujia, 
joissa on kauniita parvekkei-

ta. Kirkot ovat sisältä hyvin 
koristeellisia. 

Kello 19 jälkeen tapasim-
me tietyllä aukiolla per-
heen pojan, jonka jälkeen 
odotimme hänen ystävään-
sä Danielea ja paria poikaa, 
joita hänen perheensä isän-
nöi. Pojat ovat Brasiliasta 
(18-vuotias Matheus) ja Tur-
kista (17-vuotias Ata). Ta-
pasimme myös yhden sak-
salaisen pojan (Elias), jota 
isännöi eri perhe. Tutus-
tuimme toisiimme illan pi-
metessä, vaihdoimme nu-
meroita sekä kävimme 
syömässä yhdessä alueen 
yleistä herkkua panzerot-
tia. Se on kuin ympärisul-
jettu pitsa, jonka sisällä on 
juustomössöä. Annos on iso 
ja todella kuuma mutta hal-
pa (2 €). 

3.7. 
Heräsin aamulla aikaisin. 
Olimme edellisiltana sopi-
neet poikien kanssa treffit lä-
hialueen hiekkarannalle. Po-
jat heräsivät myöhään, joten 
päätimme mennä perhee-

ni äidin ja veljen kanssa ky-
seiselle paikalle. Veljen pari 
kaveria tuli myös mukaam-
me ja pelasimme italialais-
ta korttipeliä vähän aikaa. 
Olimme rannalla vielä pari 
tuntia.

Illalla menimme minä, 
veljeni, äitini ja isäni pieni-
muotoiseen juhlaan, jossa 
suurin osa vaihtareista oli 
paikalla omien isäntäper-
heidensä kanssa. Söimme il-
taruokaa yhdessä ja vietim-
me uusien tuttavien sekä jo 
tuntemieni poikien kanssa 
loppuillan.

Tapasin siellä vuotta mi-
nua vanhemman tanska-
laisen Signe-nimisen tytön. 
Tutustuimme toisiimme, ja 
minä puhuin ruotsia ja tans-
kaa sekaisin. Oma ruotsin 
kielen taitoni ei ole kovin 
hyvä, mutta pystyin kuiten-
kin juttelemaan.  

4.7.
Sovimme edellisiltana, että 
menemme muiden vaihta-
reiden kanssa lähikaupun-
gin uimarannalle. Siellä oli 
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Gravinaan Pugliaan maan alla oli viileää ja kosteaa, joten 
oli myös liukasta. Näistä pikkuseikoista huolimatta luolat 
olivat upeita. 

Gravinaan Pugliaan tällä kertaa tutkimaan vanhan italialaisen talon rakennuksia, niiden 
eri seinäkerroksia ja ikivanhoja tynnyreitä. Kävimme myös katsomassa ikivanhan kirkon 
raunioita.

Leirin alussa meitä varoitettiin monista kuvista, joita tulemme ottamaan. Saimme todel-
lakin tottua niihin ryhmäkuviin. Joten tietenkin otimme matkallamme taas yhden kuvan. 

kivipohja, mutta vesi oli läm-
pimämpää kuin edellisker-
ralla ja aallot olivat isompia. 
Paikalla oli uusia kaverei-
tani: Signe, Elias, Matheus, 
Ata ja Daniele.

Nautimme kaikki aurin-
gosta ja kävimme uimassa, 
vietimme hyvää ja rauhallis-
ta aikaa keskenämme. Ilma 
oli todella lämmin, ja aurin-
ko porotti kuumasti. Meil-
le alkoi uimisen jälkeen tulla 
hieman tukala, joten menim-
me ostamaan jäätelöä ja 
otimme myös yhteiskuvan.

5.7.
Illalla ajoimme taas toiseen 
kaupunkiin tällä kerral-
la koko Lions-klubin työn-
tekijöiden ja vaihtareiden 
kanssa. Menimme syömään 
rantaravintolaan, jonka te-
rassille meille oli varat-
tu pitkät pöydät. Itse istuin 
Matheuksen vieressä, ja jut-
telimme koko illan niitä näi-
tä. Huomasin, että olin itse 
pohjoisin vaihtari ja hän 
eteläisin (jonka olin siihen 
mennessä tavannut). Ruoka 
maittoi ja söimme pitkään, 
niin kuin etelässä on tapana 
tehdä. 

Aterian jälkeen lähdim-
me porukallamme vielä me-
ren rannalle. Ilta oli pimeä 
mutta lämmin tuulesta huo-
limatta. Elias oli ostanut 
matkakaiuttimen, jota sitten 
soitimme koko viikon ajan - 
myös rannalla. Meillä oli Da-
nielen vanhempien lupa olla 
rannalla, mutta paikalle tuli 
vartija ja kielsi meitä mene-
mästä mereen. Jatkoimme is-
tuskellen hietikolla vielä ju-

tellen keskenämme. Soitatin 
heille suomiräppiä, ja he tyk-
käsivät siitä. 

6.7. 
Ajattelin, että tänään olisi 
hyvä kotipäivä, mutta läh-
dimmekin perheen äidin, 
18-vuotiaan siskon ja vel-
jen kanssa shoppailemaan. 
Käytimme aikaamme rei-
lusti kierrellen ympäri osta-
ria hankkien kesävaatteita 
ja syöden hyvin. Jääkaap-
pimagneettia en kuitenkaan 
vielä löytänyt.

Jokainen päivä on tosi 
kuuma, joten pärjäsin hel-
levaatteissa ihan iltamyö-
häänkin. Bari muistuttaa il-
mastoltaan ja maisemiltaan 
paljon Espanjaa, vain kieli 
on eri.

Toiseksi yllätykseksi ta-
pasin illalla isolla aukiolla 
Danielen muutamien kave-
reidensa kanssa. He piirit-
tivät minut heti ja kertoivat 
yksitellen innostuneena ni-
mensä ja kehuivat silmieni 
väriä, sinistä. He kertoivat, 
kuinka sinisilmäisyys on eri-
koista, ja jos on jokin muu 
väri silmissä kuin siellä ta-
vanomainen ruskea, sitä ih-
mistä pidetään eksoottisena. 

7.7.
Aamupäivällä perhe toi len-
tokentältä juuri saapuneen 
taiwanilaisen vaihtaripo-
jan. Hän viettää seuraavan 
viikon tässä perheessä, kun 
itse vaihdan sitä. Lähdimme 
ulos syömään hänen syn-
tymäpäivänsä kunniaksi ja 
kysyin samalla, millainen 
tuleva perheeni on. He kuu-

lemma ovat mukavia ja asu-
vat meren lähellä, kuten ny-
kyinenkin. 

8.7. Toinen viikko
Tapasimme uusien perhei-
den kanssa erään huoltoase-
man pihalla. Foggian kau-
punkiin oli muuttamassa 
minä, Ata ja oululainen Essi, 
jonka tapasin ensimmäistä 
kertaa juuri sillä huoltsikal-
la. Heti kun näimme toisem-
me, aloimme puhua ihanal-
la Oulunseudun murteella 
omista kokemuksistamme 
ja ensimmäisen viikon per-
heestä, italialaisesta kult-
tuurista ja sen eroista suo-
malaiseen elämäntyyliin. 
Tuntui, kuin olisimme tun-
teneet toisemme kauemmin-
kin. Vieressämme olevat ei-
suomalaiset katsoivat meitä 
ihmeissään, mitä kieltä pu-
huimme. 

Tapasin myös uuden per-
heeni. Äiti, tytär ja isä tulivat 
minua hakemaan. Perheessä 
on myös poika, joka oli ko-
tonaan sillä hetkellä. Päästy-
ämme heidän kotiinsa huo-
masin seinillä olevat monet 
upeat taulut. Olin väsynyt 
ja pystyin sanomaan vain 
‘Vau’ uudelle siskolleni ta-
lon hienoudesta. 

9.7.
Yön nukuin hyvin. Uuden 
perheen äiti vei minut Fog-
gian keskustaan tapaamaan 
Essiä, Signeä, hänen uuden 
isäntäperheensä veljeä Piet-
roa sekä hänen kavereitaan. 
Heihin pystyi tutustumaan 
helposti: he ovat hyvin ulos-
päinsuuntautuneita ihmi-
siä ja juttu kulkee heti, jopa 
leipomon kassan kanssa. Pi-
dän tästä vapaasta ja rennos-
ta elämäntyylistä.

Pietrolla ja hänen kave-
reillaan oli seuraavana päi-
vänä koulunsa loppukokeet, 
johon kerätään kaikki tieto 
viiden vuoden ajalta. Kokeet 
ovat kolmiosaisia: esitel-
mä, kirjoitelma ja vielä koe, 
muistaakseni... Päätavoite 
on saada 100 pistettä. Saim-
me käydä katsomassa hei-
dän kouluaan, joka on moni-
kerroksinen, vaaleanvärisiä 
kiviseiniä ja -käytäviä kaik-
kialla mutta se oli aika karu. 
Stressitason saattoi tuntea, 
kun käveli käytävillä. 

10.7.
Hostäitini ajoi minut taas 
Foggian keskustaan tapaa-
maan Signeä. Menimme yh-
dessä kaupoille katsomaan, 
tulisiko mitään kiinnosta-
vaa vastaan. Itse löysin vain 
joitakin tuliaisia. Pietron ja 
hänen kavereidensa saatua 
kokeensa valmiiksi suunta-
simme rannalle. He sanoi-
vat, että se oli Foggian huo-
nokuntoisin ranta. Minulle 
oli kuitenkin tärkeintä, että 
oli lämpöä ja meri lähellä. 

11.7.
On ollut aivan mahtava päi-
vä! 

Ajoimme Manfredonian 
kaupunkiin. Se on meren-
rantakaupunki hieman poh-
joisemmassa, eikä sinne ol-
lut pitkä matka. Essin perhe 
asuu kyseisessä kaupungis-
sa, ja meidän isäntävanhem-
mat ovat ystäviä keskenään, 
joten pystymme viettämään 
aikaa yhdessä helposti. 

Essin isäntäperheessä on 
paljon mukavia tyttöjä, joi-
hin olen tutustunut. Heidän 
naapurissaan asuu toinen 
ystäväperhe, joka isännöi 
Ataa. Heilläkin on iha-
na tytär ja hänellä yhtä iha-
na paras kaveri, jonka kans-
sa vietämme aikaamme. On 
mukavaa, kun on näin pal-
jon samanikäisiä kavereita. 

Menimme käymään päi-
vällä rannalla, vietimme siel-
lä ainakin kuusi tuntia. Otet-
tiin kaikki ilo irti auringosta. 
Rannan lähellä oli rantabaa-
ri, jossa kävimme istumassa 
varjossa ja nauttimassa kah-
via, vettä ja jäätelöä (paikal-
lisesti sanoen gelatoa). Vettä 
on tullut ostettua paljon. 

12.7. 
Minä, Signe, Pietro ja hänen 
isänsä ajoimme pari tuntia 
Viesteen. Se on myös meren-
rantakaupunki, mutta vain 
vähän kauempana. Se sijait-
see Adrianmeren rannal-
la Garganon niemimaalla ja 
on osa Garganon kansallis-
puistoa. Matkalla näkyi pal-
jon metsiä, vuoristoa sekä 
merta. 

  Päivä oli kaunis, vesi oli 
vaaleansinistä ja päivä oli 
kaikin puolin ihana. Suun-
tasimme perille päästyäm-
me hiekkarannalle, jossa on 
Pizzomonnon kuuluisa kivi. 
Kulutimme aikaa muuta-

man tunnin, kunnes nälkä 
ajoi meidät syömään. Piet-
ron isä oli tilannut meille 
aterian erilaisia kaloja, sim-
pukoita sekä katkarapuja. 

Kävimme kävelemässä 
ympäri Viesteä auringon las-
kiessa. Kaupunki oli täynnä 
vaaleita rakennuksia, joten 
auringonlasku korostui kau-
niisti. Minusta itsestäni päi-
vä on aina kauneimmillaan 
juuri auringonlaskun aika-
na. Merituuli vei enimpiä 
kuumuuksia pois, ja otimme 
Signen kanssa toisistamme 
paljon kuvia.

  Manfredoniassa illastim-
me lopuksi Lionsien ja vaih-
tarinuorten kanssa ulkoil-
maravintolassa. 

13.7. 
Ihana perjantai! Lähdimme 
isäntäperheeni (ilman isää, 
hänellä piti olla töissä) kans-
sa ajelemaan kohti Peschi-
cin kaupunkia viettämään 
viikonloppua muiden nuor-
ten kanssa. Siellä on paljon 
vuokra-asuntoja, joissa ita-
lialaiset viettävät kesäänsä 
ja muita lomia lähellä merta. 

Olimme olleet rannal-
la, jonka lähellä on kalliolta 
hyppimisen mahdollisuus. 
Hyppäsimme Essin kans-
sa pienimuotoisesta luolas-
ta, vaikka hän aikaisemmin 
oli huomannut meressä ole-
van meduusoja. Minua pie-

nesti hermostutti ne, mutta 
en kuitenkaan saanut niil-
tä osumaa. Kuitenkin yksi 
tytöistä sai, ja lähdin hänen 
kanssaan ea-pisteelle. En-
siavun jälkeen päätimme 
mennä porukalla syömään, 
sillä olimme olleet jo monta 
tuntia rannalla. 

Viikonloppu kului no-
peasti muiden nuorten seu-
rassa. Asuntomme oli pieni, 
mutta vietimme siellä vain 
yöt. Tämä viikko sujui tii-
vistäen niin, että päivät ol-
tiin rannalla ja illat syömässä 
kaupungilla, jossa vietimme 
aikaa yhdessä myöhään asti. 
Rento elämäntyyli kuuluu 
vahvasti kulttuuriin. 

16.7. Kolmas viikko
Aamulla meillä oli lähtö yh-
teiselle vaihtarileirille pie-
nellä bussilla/taksilla kou-
lun edestä. Samaan kyytiin 
nousivat minä, Essi, Ata, 
Elias ja Signe. Myöhemmin 
kyytiin nousi pari muuta 
vaihtaria. Ennen lähtöä isän-
täperheemme tulivat hyväs-
telemään vielä meidät. He 
kertoivat, että tapaamme tu-
levana lauantaina viimeisis-
sä illanistujaisissa. Matkaa 
meillä oli edessä n. 200 kilo-
metriä, mikä kesti yli kaksi 
tuntia.  Italiassa on kuulem-
ma tällä hetkellä viidessä eri 
maanosassa Lions-leirejä, ja 
meidän Apulian alue oli yksi 

Illalla oli pimeää, mutta hotellialue oli valaistu kauniisti. 
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Illanvieton aluksi piti taas 
muodostaa lippujono. Essi 
piti lippuamme, ja kun oman 
maan kansallislaulu alkoi 
soida, meidän piti kävel-
lä altaan ympäri omille pai-
koillemme. 

Otimme vielä ‘viimeisen’ yhteiskuvan. Me vaihtarit olemme niitä, jotka pitävät punaista paitaa. Saimme viikon alussa sini-
set Lions-paidat, mutta pari päivää myöhemmin saimme erilaiset, kuulemma arvokkaammat paidat. 

niistä, joten kaikki vaihtarit, 
jotka sijoitettiin tälle aluelle 
ovat tällä samalla leirillä.

Meitä kaikkia harmitti jät-
tää Foggia ja Mandfredonia, 
sillä juurihan olimme tottu-
neet ajatukseen, että asum-
me nyt siellä. Minua itseäni 
harmitti eniten se, etten ollut 
huomannut ajan kulua ja läh-
tö tulikin niin äkkiä. Olin saa-
nut kahden kuluneen viikon 
aikana monia uusia kaverei-
ta ja viettänyt rentouttavaa ja 
mukavaa aikaa perheissäni. 

Saavuimme viimeinkin 
Alberobellon pikkukaupun-
kiin, jossa hotellimme si-
jaitsi. Jätimme laukkumme 
respaan ja suuntasimme ruo-
kailemaan lounasta muiden, 
jo meitä odottavien vaihtarei-
den luo. Minä ja Ata menim-
me miltein suorilta tein ter-
vehtimään Matheusta, jota 
emme olleet nähneet edelli-
sellä viikolla kuin kerran yh-
tenä iltana. Oli mukava näh-
dä taas vanhaa kaveriamme. 
Menin kuitenkin suomalai-
seen tapaan pesemään kädet 
ennen ruokailun aloittamista, 
mikä ei ole tavanomaista pai-
kallisille. Heille hygienia ei 
taida olla niin tärkeää...

Lounaan jälkeen saim-
me nimikorttimme, siniset 
Lions-paidat, joita pidim-
me valokuvauksen aikana, 
sekä oman numeromme, joi-
den perusteella huoneemme 
jaettiin. Minulla oli huone, 
josta oli suora näkymä ui-
ma-altaalle, joka erotti ruoka-
larakennuksen huoneistora-
kennuksesta. 

 Jaoin oman huoneeni ve-
näläisen, australialaisen sekä 
argentiinalaisen tytön kans-
sa. 

Huoneenjaon jälkeen 
suuntasimme kaupungille, 
josta kävelimme paahtavassa 
kuumuudessa savikeramiik-
katehtaalle ja saimme näh-
dä, miten alan ammattilainen 
valmistaa lautasia ja ruukku-
ja. Sisällä tehtaassa ei ollut 
sen viileämpää, joten tämän 
jälkeen suuntasimme yhden 
Lions-edustajan talolle, jos-
sa oli myös uima-allas, jota 
saimme ilomielin vapaas-

ti käyttää auringonlaskuun 
asti.

Illalla samassa paikassa 
meillä oli kuuden tunnin il-
lallinen muiden aikuisten 
kanssa. 

Ruokaa oli paljon, ja saim-
me vatsamme moneen ker-
taan täyteen. 

17.7. 
Toinen leiripäivä. Aamul-
la yksi ohjaajista tuli koput-
tamaan ovelle herätystä. 
Aamiainen oli laitettu meil-
le valmiiksi itse kerättäväk-
si. Yleensä siellä aamiaiseksi 
on vaaleaa leipää ja tai crois-
santteja Nutella- tai hillotäyt-
teellä, cappucinoa, mehua, 
paahtoleipää yms. Ei kovin 
terveellinen ruokavalio, mut-
ta kävelyä niidenkin edestä. 

Kävimme Ruvo-nimisessä 
kaupungissa katsomassa pai-
kallisen perheen ylläpitämää 
museota, jossa on antiikinai-
kaisia ruukkuja, muita koris-
teita ja koruja. 

18.7. 
Lippupäivä! Aamiaisen jäl-
keen saimme oman maamme 
liput käsiimme ja menimme 
jonossa aamulenkille kau-
pungille. Vuorottelimme Es-
sin kanssa lipun pitämistä. 
Olimme matkalla kaupun-
gintalolle tapaamaan por-
mestaria, kun törmäsimme 
suomalaiseen perheeseen. 
Oli epätodellista törmätä toi-
siin suomalaisiin varsinkin, 
kun kaupunki ei ollut kovin 
suuri turistikohde.

Perillä pormestari toivot-
ti meidät tervetulleiksi. Hän 
oli iloinen, kun olimme tul-
leet Italiaan, ja kannusti mei-
tä olemaan toistemme kanssa 
yhteydessä vaihdon jälkeen-
kin, sillä matkan tarkoituk-
sena on saada yhteyksiä ul-
komailta ja oppia toistemme 
kulttuureista mahdollisim-
man paljon. Ja sitähän juuri 
näinä kolmena viikkona on 
tapahtunut! Olen onnellinen, 
että olen saanut oppia uusien 
kavereiden maista ja tavoista 
paljon. 

 Olin positiivisesti yllätty-

nyt, kun kulkueessamme oli 
myös sateenkaarilippu. Siinä 
luki italiaksi Pace, tarkoitta-
nee rauhaa.

Palatessamme törmäsim-
me Essin kanssa jälleen suo-
malaisiin. Tällä kertaa he oli-
vat pariskunta. Taas tuntui 
uskomattomalta tavata siellä 
toisia maanmiehiä.  

Kulkueessa kävelyn jäl-
keen lähdimme katsomaan 
tippukiviluolaa. Oli kuuma 
päivä, mutta jonotimme var-
jon alla. Vähän ajan päästä 
pääsimme sisälle ja saimme 
lippumme. Opastuskierros 
oli onneksemme englanniksi. 
Oppaamme sanoi, ettemme 
saa ottaa muista kuin isoim-
masta luolasta kuvia. Maan 
alla oli viileää ja kosteaa, jo-
ten oli myös liukasta. Näis-
tä pikkuseikoista huolimatta 
luolat olivat upeita. 

19.7. 
Ajoimme taas tunnin tai pari 
linja-autolla lähikaupunkiin. 
Tällä kertaa ohjelmassa oli 
mennä katsomaan hevosmu-
seota ja poliisihevosia. Pää-
simme myös harjaamaan ja 
ratsastamaan yhdellä niistä. 

Oppaamme kehotti luot-
tamaan isoon eläimeen, vaik-
ka itseäni ratsastaminen hie-
man jännitti. Olen ylpeä 
itsestäni, sillä vaikka aiem-
min pelkäsin hevosia niiden 
suuren koon vuoksi, nyt ke-
räsin rohkeuteni ja uskalsin 
ratsastaa. 

Illalla meillä oli hotellil-
lamme Hawaii-teemailta. 
Saimme erivärisiä hameita 
sekä monenkokoisia lei-kau-
la- sekä käsi- ja hiusnauho-
ja. Tarjolla oli hedelmiä sekä 
musiikkia.

20.7.
Nukuimme kukin niin pal-
jon kuin pystyimme, kun-
nes oviimme taas koputet-
tiin huomenet. Tänä päivänä 
suunnitteilla oli mennä Gra-
vinaan Pugliaan taas maan 
alle mutta tällä kertaa tutki-
maan vanhan italialaisen ta-
lon rakennuksia, niiden eri 
seinäkerroksia ja ikivanhoja 

tynnyreitä. Kävimme myös 
katsomassa ikivanhan kir-
kon raunioita. Päivä oli taas 
todella kuuma, mutta varjoi-
sissa raunioissa oli mukavan 
viileää.

Kaupunki oli hyvin van-
ha. Kirkko-oppaamme ker-
toi, että sata vuotta sitten 
kaupungissa oli vain miehiä 
kanoineen. Täällä kaikki ra-
kennukset ovat vanhoja eikä 
uusia tullut vastaan. 

Leirin alussa meitä varoi-
tettiin monista kuvista, joita 
tulemme ottamaan. Saimme 
todellakin tottua niihin ryh-
mäkuviin. 

 Joten tietenkin otimme 
matkallamme taas yhden ku-
van. 

Kävelimme kaupungin 
keskustaan katsomaan pai-
kallista roomalais-katolista 
hyvin koristeellista kirkkoa. 
Saimme varjoa ja viilennystä.

21.7.
Tänään oli vapaampi päivä. 
Saimme nukkua niin pitkään 
kuin halusimme. Aamupa-
laksi hain läheisestä super-
marketissa jotain terveellistä: 
rypäleitä, soijamaitoa, jogurt-
tia ja välipalapatukoita. Olin 
nukkunut hotelliaamiaisen 
yli.

Myöhemmin meille oli 
suunnitteilla allasaktiviteet-
teja viiden hengen ryhmis-
sä. Meillä piti omassa Josh-
nimisessä ryhmässä kuljettaa 
matalalla lautasella jonossa 
toiselle itseään kääntämät-
tä lautanen täynnä vettä, jot-
ta viimeinen voi tyhjentää 
sen ämpäriin. Minun ryhmä-
ni voitti! 

Toisessa kisassa piti uima-
patjalla kuljettaa toinen ryh-
mäläinen altaan päästä pää-
hän ja antaa hakijan paikka 
hänelle, joka hakisi seuraa-
van jonossa olevan. Voitim-
me tämänkin kisan! Lopulta 
pojat tuttuun tapaansa työn-
sivät jokaisen tielle tulleen tai 
reunalla istuneen vaihtarin ja 
ohjaajan veteen. Piti lopettaa, 
kun koko allasalue oli litimär-
kä ja vesi kurottautui melkein 
hotellihuoneiden oville. 

Olin positiivisesti yllättynyt, kun kulkueessamme oli myös sa-
teenkaarilippu. Siinä luki italiaksi Pace, tarkoittanee rauhaa.

Kävimme Ruvo-nimisessä 
kaupungissa katsomassa 
paikallisen perheen ylläpitä-
mää museota, jossa on an-
tiikinaikaisia ruukkuja, mui-
ta koristeita ja koruja. 

Illalla suuntasimme taas 
kaupungille. Saimme ajaa it-
seajettavilla kulkuvälineillä 
pieniä kierroksia yhden pai-
kallinen muusikon muisto-
patsaalle ja takaisin vuokraa-
moon. 

Hotellille palattuamme 
Lionsit olivat jo järjestelemäs-
sä illan tapahtumaa, johon 
isäntäperheetkin saivat tul-
la. Altaan eteen oli järjestelty 
riviin pöytiä, joissa oli meil-
le vaihtareille pieniä matka-
muistoja. 

Illanvieton aluksi piti taas 
muodostaa lippujono. Essi 
piti lippuamme, ja kun oman 
maan kansallislaulu alkoi soi-
da, meidän piti kävellä altaan 
ympäri omille paikoillemme. 

 Ilta sujui mukavasti, ja 
otimme taas kymmeniä ryh-
mäkuvia (olimme saaneet jo 
tottua niihin). 

Saimme mahdollisuuden 
kirjoittaa toisillemme pieniä 
mukavia kirjeitä toisistam-
me. Meille oli askarreltu val-
miiksi paperitaskuja, joihin 
kirjoitimme omat nimemme. 
Lupasimme toisillemme, että 
luemme omat kirjeemme vas-
ta lentokoneessa tai kotona. 

On ollut uskomattoman 
hyvä viikko myös tällä leiril-
lä: Olen tutustunut moniin 
kansallisuuksiin, kehittänyt 
englannin kielen taitoani ja 
saanut paljon uusia ystäviä 

Kela-kyydit 1.7. alkaen:

0800 93150
***********************************************************************

"

PUDASJÄRVEN TAKSIASEMA

24H 08 821 444

www.taksipudasjarvi.com

LIIKENNEKOULU
KYYTIPOJAT

KAUPPATIE 5. Puh. 0400 537 550

Ajokorttiasioissa 
sinua palvelee

Tervetuloa!

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie 2, 93270 Sotkajärvi. P. (08) 833 114, 050 461 6543

Palvelemme
JOKA PÄIVÄ

8.00-21.00
Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa nauttimaanlounaasta, jokamaistuu kotiruoalle!

sekä mahtavia muistoja.
Olen koko nuorisovaih-

don ajan saanut kokea sitä 
elämää ja kulttuuria Etelä-Ita-
liassa, mitä lähdin etsimään-
kin. Erityisesti itseluottamus-
ta ja rohkeutta tämä kokemus 
on myös kasvattanut. Olen-
kin todella iloinen, että Lions-
järjestön kautta sain mahdol-
lisuuden osallistua tällaiseen 
nuorisovaihtoon ja rohkenin 
tarttua hienoon tilaisuuteen.  

Otimme vielä ‘viimei-
sen’ yhteiskuvan. Me vaihta-
rit olemme niitä, jotka pitävät 
punaista paitaa. Saimme vii-
kon alussa siniset Lions-pai-
dat, mutta pari päivää myö-
hemmin saimme erilaiset, 
kuulemma arvokkaammat 
paidat. 

Kiitokset kaikille  
Lionseille, kiitokset kaikille 

matkanjärjestäjille.  
Kiitokset perheilleni ja  
erityinen kiitos uusille  
kavereilleni eri puolilla 

maailmaa!  

Elina Harju
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PL 53 (Puistotie 2), 93101 Pudasjärvi. 
Puh. (08) 822139

asuntoinsinoorit@pp.inet.fi

Asunto- ja 
urakkatuotantoa

ÄLÄ KÄRSI NIVELRIKOSTA 

TURHAAN!  SOITA 044 9786084!

Yksi pistos voi lievittää 

kipua jopa vuoden!

Lääkäriasema

Kauppatie 1 L 3, 93100 

Pudasjärvi 

www.medipudas.fi

Lions-nuorisovaihto on 17 - 
21 -vuotiaiden nuorten lyhyt-
aikaista, pääasiassa kesäai-
kana tapahtuvaa, eri maiden 
elämään ja kulttuuriin tutus-
tuttavaa toimintaa. Se koos-
tuu tyypillisesti perhejaksosta 
ja kansainvälisestä nuorisolei-
ristä tai pelkästään perhejak-
sosta. Vaihdon kokonaiskes-
to (perhe + leiri) on Euroopan 
maiden kesken tapahtuvas-
sa vaihdossa noin kolme viik-
koa ja eri maanosien välisissä 
vaihdoissa noin 4-5 viikkoa. 
Kansainväliset nuorisoleirit, 
joihin osallistuu nuoria useis-
ta maista, kestävät tyypillises-
ti noin 7-10 päivää.

Perhejakson aikana nuo-
ri asuu kohdemaassa yhdes-
sä tai useammassa perheessä 
perheenjäsenen tavoin. Täl-
löin hän näkee ja omakoh-
taisesti kokee kyseisen maan 
arkipäivän elämää ja tapoja. 
Hyvin usein isäntäperhe tu-
tustuttaa nuorta lähiympä-
ristöönsä normaalia arkielä-
mää runsaammin. Leirijakson 
aikana nuorilla on tilaisuus 
tutustua muiden kuin koh-
demaan nuoriin ja heidän elä-
määnsä. Tyypillisesti leireillä 
on nuoria 10-20 maasta. Jär-
jestetyn ohjelman lisäksi lei-
rien tärkeä anti on nuorten 
keskinäinen toiminta ja sitä 
kautta tutustuminen toisiin-
sa. Nuorisovaihdossa nuoret 
ja perheet sekä nuoret keske-
nään solmivat usein elinikäi-
siä ystävyyssuhteita yli mai-
den rajojen.

Nuorisovaihto on kaksi-
suuntaista. Suomesta lähtee 
vuosittain noin 200 nuorta ja 
tänne saapuu 140 nuorta. Suo-
mella on lions-nuorisovaihtoa 
noin 40 maan kanssa. Lähin-
nä Australiasta ja Malesiasta 
on Suomeen tullut vuosittain 
muutama nuori joulu-tammi-
kuussa.

Nuorisovaihdon kautta kansainvälisiä 
ystäviä jopa elinikäisesti

L-piiristä (Lappi ja Koil-
lismaa), johon Pudasjärvi-
kin kuuluu, on viimevuosina 
lähtenyt vaihtoon 4-6 nuorta. 
Tänä vuonna kaukaisin vaih-
tokohde oli Japani, jonne ha-
keutui nuori Kittilästä. Muut 
piirin vaihto-oppilaat sijoittu-
vat Eurooppaan. Vaihtokoh-
teista voi esittää toivomuksia, 
näitä pyritään toteuttamaan, 
mutta varmin tapa päästä 
vaihtoon on lähteä avoimin 
mielin ja hyväksyä mikä ta-
hansa maa, jota esitetään. 

Nuorisovaihto toimii myös 
toiseen suuntaan. Pudasjär-
vellä oli tänä kesänä Timo Ke-
rälän perheessä kaksi nuorta, 
Alberte Anressen Tanskas-
ta ja Zeynep Anasak Turkis-
ta. Nämä nuoret osallistuivat 
Rautavaaran kansainvälisel-
le nuortenleirille. Leirejä on 
Suomessa vuosittain 4-5 ja vii-
meisin piirissämme ollut leiri 

oli 2017 heinäkuussa Kittiläs-
sä. Lions club Pudasjärvi on 
ollut aktiivinen myös nuori-
sovaihdon suhteen ja meiltä 
onkin lähtenyt nuori vaihtoon 
lähes vuosittain. 

Luonto ja eläimet 
kiinnostivat nuoria
Pudasjärveläisen Timo Ke-
rälän perheessä oli nuoriso-
vaihdossa tänä kesänä kaksi 
kansainvälistä nuorta, kuten 
viime kesänäkin. 

-Nuoret olivat mahtavia. 
Omat tytöt ja muutama hei-
dän kavereistaan olivat lä-
hes koko ajan mukana. Ko-
kemus oli myönteinen, kuten 
viime kesänäkin. Nuorten 
vanhemmat myös pyysivät 
meitä vierailemaan kotimaas-
saan. Alberte Anressen (Allu) 
oli Tanskasta ja Zeynep Ana-
sak (Seija) Turkista. He oli-
vat meillä kymmenen päivää. 
Valmistin heille perinteis-
tä suomalaista ruokaa (liha 

Ranuan eläinpuistossa vierailemassa Alberte Anressen, Hanna Illikainen, Zeynep Anasak 
ja Elina Kerälä. 

ja kala), jonka osaan parhai-
ten. He tekivät meille oman 
maan erikoisuuksia. Kävim-
me joka päivä jossakin retkel-
lä. Hellettä oli päivisin jopa 
yli 30 astetta. Kävimme paljon 
uimassa. He kuten minäkin, 
tykkään uimisesta. Vierailim-
me myös Pudasjärven Kesä-
pilkkitapahtumassa. Kiitos 
siitä tapahtumaisännille, että 
sain ajeluttaa heitä veneellä il-
ta-auringon kauniissa Pudas-
järvellä. Heitä kiinnosti myös 
eläimet. Niitä kävimme katso-
massa Ranuan eläinpuistos-
sa ja luonnossakin niitä näh-
tiin. Luonnonmarjoja tyttöjen 
kotimaassa ei kuulemma ole 
paljon. Teimme matkan suo-
malaiseen marjametsään sekä 
vierailimme Oulussa ja siel-
lä mm. Hailuodossa, kertoo 
Timo Kerälä.

Aki Niemitalo L-piirin  
nuorisovaihtojohtaja, 
YCEC-L,  
kuvat Timo Kerälä.

Ilmakiväärillä ampuminen oli tytöille uusi kokemus. Nope-
asti he oppivat osumaan 25 m päässä olevaan maaliin. Siuruanlammella kanoottiretkellä.

Liput ennakkoon 18.8. 
saakka 15 €, portilla 18 €.
Ennakkomyyntipaikat: 
K-Supermarket, Tuuritupa, 

Tauon Paikka. 

OSALLISTU 
VENETSIALAISTEN

ARVONTAAN: 
pääpalkintona 

500 euron 
matkalahjakortti 

haluamaasi 
kohteeseen.
OSTAMALLA 
PÄÄSYLIPUN 

VENETSIALAISIIN!

Nyt taas 
Jyrkän 

tunnelmaa! 

Tule! Näe! 
Koe!

AH-TELEPISTE Pudasjärvi, Toritie 2, 
p. 08-824 120. Ma-pe 9-17, la 9-13 

www.ahtelepiste.fi

KOULUREPPUUN
uudet Honor 7S ja 7A -puhelimet 
entistä paremmilla hinnoilla!

• 3 GB/32 GB
5.7”/13 MP
3000 mAh

• 2 GB/16 GB
5.45”/13 MP
3020 mAh 159e119e

Honor 7AHonor 7S

Kuvausteline
älypuhelimille, nykypäivän
vloggaajille ja tubettajille...

Sormenjälki-
tunnistin

Huom! Vielä elokuun 
lauantait kiinni

iZound
Tripod

15,90e

Keizus

45e

Teollisuustie 12, Pudasjärvi • P. 040 531 6262 • vuokraamo@rautioky.fi
Rakennustarvike- ja Konevuokraus Rautio Oy 

* Henkilönostimet
* Rakennustelineet
* Piikkauskalusto
* Maantiivistäjät 
* Poravasarat

* Agrikaatit
* Naulaimet 
* Levyhissit
* Leikkurit/urasahat
* Routamatot

* Kosteudenpoisto
* Betonihionta
* Timanttisahaus
*  Vibrat
* Peräkärryt  

* Asuntovaunu

Pistotie 4, 93100 Pudasjärvi 
P. 050 501 9090 • marko@rautioky.fi
www.rautioky.fi

TUOTTEET 
* Keittiökalusteet
* Kylpyhuonekalusteet
* WC-kalusteet
* Kodinhoitohuoneen
  kalusteet
* Liukuovijärjestelmät

PALVELUT 
* Mittaus
* Suunnittelu
* Asennus
* Levypalvelu
* Kuljetus
* Rahoitus

Uudet kalusteovet ja 
tasot vanhoihin runkoihin!

Toimimme 

Pudasjärven,

Taivalkosken,

Ranuan ja 

Oulun alueella

Edullinen 

ja helppo 

rahoitus!

 Yhteistyössä

Rakennuskonevuokrausta monipuolisella kalustolla
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Sähkötie 1, 93100 Pudasjärvi.  Puh. 0207 890 450, 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min,  tommi.niskanen@k-supermarket.fi 

      Palvelemme: ma-la 8-21, su 10-21

Tavallista parempi ruokakauppa

PUDASJÄRVI

Tervetuloa maistelemaan  
paikal lisia herkkuja!
Tunnetko lähituottajasi? 
Tule meille tapaamaan oman alueemme huipputuottajia!
Olemme nyt saaneet koottua hienon kattauksen lähi- ja 
pientuottajia esittelemään ja maistattamaan herkullisia 
tuotteitaan ja valikoimaamme. 

PERJANTAINA 17.8. 
KLO 10–17 

MERILÄISEN
LEIPOMON

IRTOPULLAT
JA -VIINERIT

1.-

• Meriläisen Leipomo – Maukasta lähileipää Maikkulasta
• Petäjälammen Herkku – Herkulliset kampanisut Kuusamosta
• Niemitalon perinteinen leipäjuusto – Oikeat
 pohjoiset juustoherkut, perinteisellä isoäidin reseptillä
• Taiwalkosken panimo – Rakkaudesta lajiin,
 uusia makumaailmoja tavanomaisten oluiden sijaan
• Kasvishovi – Oululaiselta perheyritykseltä
 raikkaat salaatit ja majoneesituotteet
• MTK Pudasjärvi –  Esittelee toimintaansa ja paistaa 
 paikan päällä hampurilaisia paikallisesta lihasta!

MAISTATTAMASSA OVAT NÄMÄ
LÄHIRUOKA- JA PIENTUOTTAJAT:

Rakkautta ja 

lähiruokaa

Kaikenlaiset konetyöt & kiinteistöhuollot
ammattitaidolla

• Viherrakennustyöt
• Kaivinkonetyöt

Päivystys 24h 0400 687 234 
Pudasjärven kaupungin kohteet 040 754 9834 

j.riekki@khriekki.fi • www.khriekki.fi

PALVELEMME MAANSIIRTOON
LIITTYVISSÄ ASIOISSA VANKALLA  

AMMATTITAIDOLLA JA KOKEMUKSELLA
Kaikki maa-aineistoimitukset 
hiekasta murskeisiin (myös kalliomurskeet)
- Jätevesijärjestelmät
- Kaivinkoneet

- Pyöräkuormaajat
- Tiehöylät

Syötteen
Maansiirto

Soita 
milloin vain:

Jari Särkelä
0400 374 259

Moreniamaa-ainestoimituksetkoko Pudasjärvenalueella

Kuljetusaikataulu
Lauantai 25.8.2018

Kurenalus; Oikopolku  
lähtö kello  
19.45
20.15
20.45
21.15
21.45
22.15
 

Jyrkkäkoski; pääportti
lähtö kello
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

lähtö kello
23.00
23.30
24.00
00.30
01.00
01.30
02.00

Venetsialaisiin lauantai-
na 25.8. järjestetään mak-
suton nonstop –kuljetus 
Nevakiven linja-autolla. Läh-
töpysäkki on Kurenalla Oi-
kopolulla ja päätepysäkkinä 
on Jyrkkäkosken yläportti. 
Kyyditykset alkavat kello 
19.45. Myös matkan varrelta 
on linja-autopysäkeiltä mah-
dollista nousta kyytiin. Jyrk-
käkoskelta paluu nonstoppi-
na, ja tilaisuuden päättyessä 
tarpeen edellyttämällä taval-
la. Viimeisen kuljetuksen ar-
vellaan lähtevän takaisin kel-
lo 2.00.

Henkilöautojen pysäköinti-
paikkana on huvialueen vierei-
nen soramonttu. Asuntoautoil-
la on mahdollista pysäköidä 
huvialueen läheisyydessä ole-
valle tenniskentälle.  Huvialu-
een läheisyyteen yläportille 
voivat kulkea ainoastaan kulje-
tuksesta huolehtiva linja-auto, 
taksit sekä viranomaiset.

Muistutamme myös, että ti-
laisuus on K18 ja tapahtuma-
alueelle ei saa tuoda omia al-
koholijuomia.

LC Pudasjärvi, 
Pudasjärven Urheilijat ry

lähtö kello
22.45
23.15
23.45
00.15  

Venetsialaisten liikenne ja pysäköintiKaikki maa-ainekset tie-, talo-, ja 
piharakentamiseen sekä 
auto- ja konepalvelut 
kokemuksella ja ammattitaidolla.
Myös kalliomurskeet.

Hetekyläntie 8, 93140 Kipinä p. (08) 826 0230 www.tauonpaikka.fi
Palvelemme: joka päivä 9.00-18.00.

Joka päivä hyvää kotiruokaa!

1 % CB
1 SP

NOUTOPÖYDÄSTÄ:
AAMIAINEN klo 9.00-11.00
LOUNAS klo 11.00-15.00

KEITTIÖSTÄ PIZZAT ja BURGERIT 
klo 10.00-18.00

PUBI AVOINNA:
La 18.8. klo 18-24 Singa karaoke

La 25.8. ja la 1.9. Pubi suljettu

Tervetuloa!

70€
koko 50x400 cm

(12 m lipputanko ja sitä lyhyempi)

50€

Viirien tuotot käytetään pudasjärveläisten nuorten ja vanhuksien hyväksi.

Pudasjärvi -pitäjäviiri

VIIREJÄ MYY: K-supermarket, 
Niemitalon Tauon Paikka/Aki 040 820 2575 ja 

Lion Eero Ahonen p. 040 530 2536.

koko 50x500 cm
(yli 12 m lippitanko)

LC Pudasjärvi ry

TERVETULOA!

%

Rekisteröintejä Vakuutuksia
Kilpa-auton katsastuksia

%

Tuulimyllyntie 2 (Teboilin kiinteistö), 
93100 Pudasjärvi. Puh. 0400 997 689.
Avoinna ma-pe klo 9-16

www.katsastusteam.fi

Paikallinen Katsastus 
Team palvelee sinua

www.lions.fi
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Koulupsykologin vakanssi nähtiin tarpeellisena perustettavaksi
Kaupunginhallitus kokoon-
tui kesätauon jälkeen tiistai-
na 14.8. 

Oulunkaaren kuntayh-
tymä perustaa koulupsyko-
login työsopimussuhteisen 
vakanssin. Vuosikustannus 
on 84 000 euroa vuodessa. 
Oulunkaaren kuntayhtymä 
on ehdottanut kaupungil-
le vuoden 2018 palvelujen 
järjestämissopimuksen tar-
kistamista koulupsykologi-
resurssin osalta. Päätettiin 
esittää kaupunginvaltuus-
tolle 28 000 euron lisämää-
rärahaa kuntayhtymän 
vuoden 2018 palvelusopi-
mukseen. Vuoden 2019 mää-
räraha huomioidaan talous-
arvion yhteydessä. 

Palvelujen järjestämisso-
pimuksessa on oppilashuol-
totyön osalta asetettu ta-
voitteeksi, että varmistetaan 
koulukuraattoreiden ja psy-
kologien saatavuus ja resurs-

sien oikea kohdentaminen. 
Mikäli Pudasjärvelle saatai-
siin koulupsykologi, perhe-
neuvolan psykologi voisi 
enemmän keskittyä pienten 
lasten ja perheiden pulmiin 
ja koulupsykologi taas kou-
lulaisten ja opiskelijoiden. 
Psykologi ja sosiaalityönte-
kijä yhdessä panostaisivat 
perheiden kokonaisvaltai-
seen tukemiseen. Myös kou-
lukuraattoreiden työkuorma 
hivenen keventyisi ja oppi-
laita voitaisiin jakaa nykyis-
tä paremmin psykologien ja 
kuraattoreiden kesken. 

Kaavamuutoksia ja 
kiinteistökauppoja
Sweco Ympäristö Oy on 
laatinut maanomista-
jan aloitteesta luonnoksen 
Huuhkasenkankaan ran-
ta-asemakaavan osittaisesta 
muutoksesta Syötteen Ylä-
Huuhkasen pohjoisrannalle. 

Kaavaluonnos on päivätty 
15.5.2018. Kaavoitus kos-
kee Naamangan kylän tilaa 
Lotja. Ranta-asemakaavan 
muutos koskee korttelei-
ta 13-15 sekä niihin liittyviä 
venevalkama-, pysäköinti-, 
virkistys- ja katualueita.

Ranta-asemakaavaluon-
nos on laadittu yhteisrantai-
sena kaavana. Tavoitteena 
on muuttaa nykyinen ase-
makaava vastaamaan leiri-
keskustoiminnan kehittämi-
sen tarpeita. Maanomistaja 
on hakemassa lupaa uudel-
le majoitusrakennukselle, 
joka palvelisi rippikouluja ja 
lisäisi myös keskuksen tal-
vikäyttöastetta. Maanomis-
tajalla on tarve päästä raken-
tamaan alueelle jo tulevana 
syksynä. Kaavanlaatija on 
valmistanut 20.6. päivätyn 
kaavaehdotuksen, joka poik-
keaa kaavaluonnoksesta ai-
noastaan vähäisin teknisin 

muutoksin. Päätettiin esittää 
valtuustolle laaditun kaava-
muutoksen hyväksymistä.

Kiinteistö Oy Saraveit-
si on myymässä Sarakyläs-
sä tilalla Saraveitsi Oy sijait-
sevaa vuokraoikeutta ja sillä 
olevaa rivitaloa. Samalla ti-
lalla on kaupungin omista-
ma, purkukuntoinen Sara-
kylän vanhustentalo. Martti 
Kähkönen ja Pertti Heikki-
nen ovat tehneet tarjouksen 
kokonaisuudesta. Päätettiin 
myydä Kähköselle ja Heik-
kiselle tila Saraveitsi Oy 
sekä sillä olevan rakennuk-
sen liittymineen 5000 euron 
kauppahinnalla ehdolla, että 
tilalla olevan rivitalon kaup-
pa toteutuu samojen ostajien 
kanssa.

Kiinteistö Oy Keskus-
huoltamon kanssa solmittiin 
kauppa Lukiontiellä sijaitse-
vasta 2415 neliömetrin ton-
tista. Ostajalla on tarkoitus 

rakentaa yrittäjän kiinteis-
tön yhteyteen varasto kes-
kustassa sijaitsevan Pudas-
Kone Oy:n tarpeita varten.

Juttulan valitus 
aiheeton
Pohjois-Suomen hallinto-
oikeus pyytää lausuntoa 
Rauno Juttulan tekemään 
valitukseen Siuruanjoen 
rantakaavoitushankkeesta. 
Kaupungin lausunnossa esi-
tetään, että valitus hylätään 
perusteettomana. Siuruan-
joen kaavoituksen tarveky-
selyn tulos liitetään lausun-
toon.

Kainuun Liitto pyy-
tää Pudasjärven kaupun-
gin lausuntoa Kainuun maa-
kuntakaavan tarkistamisen 
kaavaluonnoksesta. Kaava-
luonnos sisältää aluevarauk-
sia ja merkintöjä, jotka ovat 
lähellä tai rajoittuvat Pu-

dasjärven rajaan. Niitä ovat 
muun muassa luonnon vir-
kistyskäytön ja luontomat-
kailun kannalta merkittävä 
luonnonrauha-alue Puolan-
gan Siikavaarassa. Todettiin, 
ettei kaupungilla ole huo-
mauttamista kaavaluonnok-
seen.

Varhaiskasvatuksen asia-
kasmaksuja päätettiin tar-
kistaa 1.8. alkaen opetus- ja 
kulttuuriministeriön ilmoi-
tuksen mukaisesti. 

Minikarjaa maaseudulle - 
hyönteistuotannon osaami-
sen kehittäminen ja pilotoin-
ti Pudasjärvellä -hankkeen 
hakemus on jätetty rahoit-
tajalle ja siihen on tullut 
täydennyspyyntö. Rahoit-
taja pyysi nimeämään oh-
jausryhmän jäsenet, johon 
nimettiin Marja Lantto. RR

Yrittäjän arkea yhdistää pai-
ne, miten liiketoiminta saa-
taisiin kasvuun ja tuotta-
vuus nousuun. Yrittäjä, 
liiketoiminnan konsultti, 
Teija Ruokamo kävi puhu-
massa aiheesta Pudasjärven 
kaupungintalossa yrittäjille 
15.8. kaupungin kehittämis-
toimen järjestämässä yrittä-
jäillassa. Yleisössä oli yrittä-
jiä ja yrittäjäksi aikovia. Illan 
aikana käsiteltiin yrityksen 
strategian suunnittelemista, 
keinoja, joilla yrityksen lii-

Pudasjärvellä yrittäjäillassa 
puhunut Teija Ruokamo on 
kansainvälisen kaupan ja 
markkinoinnin ammattilai-
nen Oulusta. 

Yritystoiminnan kehittäminen 
vaatii strategiaa

kevaihtoa ja tulosta voidaan 
parantaa sekä markkinointia 
ja rahoitusta. Teija Ruokamo 
on kansainvälisen kaupan ja 
markkinoinnin ammattilai-
nen Oulusta. Puheessa hän 
korosti, että jokaisen yri-
tyksen tulisi miettiä miten 
voi erottautua kilpailijois-
ta ja löytää yrityksen oma 
ydintoiminta. Paikalla oli-
jat innostuivatkin keskus-
telemaan ideoista ja asiois-
ta omien yritysten kohdalla, 
miten he voisivat erottautua 

Yrittäjäillan osallistujat olivat yrittäjiä ja yrittäjäksi aikovia.

muista vastaavista yrityksis-
tä. Illan päätteeksi tilaisuu-
dessa verkostoiduttiin. HT

Pohjois-Suomen etnisten 
suhteiden neuvottelukun-
ta järjestää perheleirin Pik-
ku-Syötteen maisemis-
sa 18.-19.8. Leirille matkaa 
40 hengen joukko osallis-
tujia Kainuusta ja Pohjois-
Pohjanmaalta. Kyse ei ole 
perinteisestä harraste- tai 
järjestöleiristä, sillä harras-
tuksen sijaan osallistujia 
yhdistää yksi ominaispiirre: 
rohkeus lähteä viikonlopun 
viettoon täysin vieraiden 
ihmisten kanssa. Suurelle 
osalle leiriläisiä yhteistä on 
myös se, että joko he itse tai 
heidän vanhempansa ovat 
viettäneet osan elämästään 
muualla kuin Suomessa.

Leirin taustalla on 

neuvottelukunnan jä-
senten jakama ajatus 
siitä, että parhaiten ennak-
koluuloja murretaan ai-
doissa arjen kohtaamisissa. 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskuksen maahanmuut-
topäällikkö Hanna Määttä 
avaa leirin ideaa.

- Niin kauan kuin jokai-
nen meistä voi elää oman 
viiteryhmän sisällä, hän 
voi myös sulkea ovet eri-
laisuudelta. Tällöin ei ole 
aina helppoa tunnistaa sitä, 
mikä omista tuntemuksista 
ja uskomuksista on vain en-
nakkoluuloa.

Määttä muistuttaa, ett-
eivät ennakkoluulot ole 
suomalainen ilmiö: stereo-

typiat suomalaisista tai vas-
taavasti muista kulttuu-
reista saattavat osaltaan 
hidastaa tai jopa estää uu-
siin ihmisiin tutustumista ja 
kotoutumista.

Arjen kohtaamiset mie-
lessään neuvottelukunnan 
jäsenet ovat miettineet eri-
laisia matalan kynnyksen 
tilaisuuksia, joissa toisil-
leen tuntemattomat ihmiset 
voisivat kohdata, tutustua 
ja sitä kautta oppia uutta 
sekä muista että itsestään. 
Leiri on yksi ideoiduista 
kokeiluista, joissa tarkoi-
tus on mahdollistaa erilais-
ten ihmisten kohtaaminen 
taustasta, iästä ja kielitai-
dosta riippumatta. Muita 

kuluvan vuoden aikana 
testikäytössä olevia toi-
mintamalleja ovat mm. ET-
NO-kahvilat, joita pidetään 
eripuolilla toimialuetta.

-Viikonloppuleirillä tu-
tustutaan toisiimme yhtei-
sen tekemisen kautta: nau-
titaan yhdessä Syötteen 
luonnosta, virkistytään, 
kurkistetaan suomalaiseen 
kansantaruperinteeseen, 
leikkeihin ja käsitöihinkin. 
Leiri toimii eräänlaisena 
testialustana sille, voisiko 
aito kohtaaminen rohkaista 
meitä olemaan avoimempia 
uusille ihmisille, niin ettei-
vät ennakkoluulot ja pelot 
eristä meitä muista, sum-
maa Hanna Määttä.

Mikä on ETNO?
Valtioneuvosto asettaa val-
takunnallisen etnisten suh-
teiden neuvottelukunnan 
(ETNO) nelivuotiskausit-
tain. Valtakunnallisen neu-
vottelukunnan lisäksi toi-
mii seitsemän alueellista 
etnisten suhteiden neuvot-
telukuntaa, joista yksi on 
Pohjois-Suomen ETNO. 
Neuvottelukunnan työ-
tä koordinoidaan Poh-
jois-Pohjanmaan ELY-kes-
kuksessa. Pohjois-Suomen 
neuvottelukuntaan kuuluu 
viranomaisia ja jäsenjärjes-
töjä Pohjois-Pohjanmaalta 
ja Kainuusta. Neuvottelu-
kunnan jäsenistä ja varajä-

senistä vähintään puolet on 
maahanmuuttajataustaisia.

Neuvottelukunta toi-
mii asiantuntijaverkostona 
maahanmuuttoon, kotout-
tamiseen, yhdenvertaisuu-
teen ja eri väestöryhmien 
väliseen vuoropuheluun 
liittyvissä kysymyksissä. 
Tekemällä ja keskustele-
malla yhdessä rakennetaan 
luottamusta ja avointa Suo-
mea.

Tiedotus Ely-keskus 

ETNO kokeilee uusia toimintamalleja Syötteellä

26. ELOMARKKINAT
”ATIMAN TORILLA” 24.-25.8.2018

Pe klo 9–19 ja la klo 9–15
Pe 24.8.  Klo 9.00 Markkinoiden avaus
 Klo 12.00 Markkinapuhe ja Vuoden 
 Taivalkoskelaisen julkistaminen sekä 
 palkitseminen

La 25.8.  Klo 12.00 Kansanedustajan puhe
 Klo 13.00 Tyrävaaran Pelimannit
 Klo 14.00 Julkistetaan Elomarkkina-
 arpajaisten voittajat

ELOMARKKINA-ARPAJAISET
AJETTAVA RUOHONLEIKKURI, VENEPAKETTI, 

SÄHKÖPOLKUPYÖRÄ JA AKKURUOHONLEIKKURI 
odottavat markkina-alueella uutta osoitetta.

TERVETULOA meille tänne TAIVALKOSKELLE, 
odotamme Teitä!

T
A
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A
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-
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Molempina päivinä lapsille ilmainen Tivoli 
ja vähän extraa… Markkinajuontajan, myyjien 
ja vieraiden tuomaa omaa markkinameininkiä 
sekä tunnelmaa hyvän musiikin ja musisoinnin 
tahdittamana, ym. mukavaa…
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MYYDÄÄN

PUDASTORI
ILMOITA 
ILMAISEKSI!

KADONNUT
Avra-kissa seikkailee Koren-
tojärven lähistöllä. Lähtenyt 
omille teilleen Joutsentie 19:sta 
9.6. Kissasta on tehty jonkun 
verran havaintoja. Avra on val-
koinen mustilla merkein ja Krei-
kasta tuotu kulkukissa, 1 v 3 kk 
ikäinen, ihmisystävällinen ja voi 
olla hakeutunut jonkun kotiin. 
Kaikki havainnot p. 050 590 
1557/Heli. Kotona kaivataan. 
ps. Kissa on narttu ja saattaa 
olla tiineenä.

1 kpl käyt.ikkuna tuuletusluu-
kulla +kaidin 120x120cm, 2 kpl 
käyt. ikkuna 90x60cm + kaih-
timet, 1 kpl tiskipöydän kansi 
altaineen 230x 60 cm, eri ko-
koja mustavalkoisia kaapinovia 
saranoineen. P. 0400 380 095.

Mustaherukkaa itse poimit-
tuna, 10€/sankko, Yli-Livolla 
Nappikankaalla Sarakyläntie 
2943 B. P. 040 834 7447.

Syysmarkkinat & Kirppis Kuusamossa la 15.9. klo 10-14. 
Järjestäjänä Kainuun ammattiopiston liiketalouden ja 

matkailualan opiskelijat. Myyntipaikkoja sisällä (15 €) ja 
ulkona (10 €). Varaa oma myyntipaikkasi 
ritva.oikarinen@kao.fi, p. 044 497 5037.

Kaupat tehneille 300 euron 
lahjakortti Retkitukkuun. 

Jokaiselle tarjouksen 
pyytäneille 2 x kakkukahvit 

ilmaiseksi. 

Puh. 040 581 9930

KATTOREMONTIT JA 
ULKOMAALAUKSET

Näköalantie 1139, 93280 SYÖTE
markus.sarkela@msarkela.com

KYSY 
TARJOUS!

VALITSEMASTANNE MATERIAALISTA JA MAALISTA,
TAATUSTI PAIKALLISELLA TYÖVOIMALLA!

www.msarkela.com

MYÖS RAHOITUS 

MEIDÄN KAUTTA!

Lasten Concord merkkinen 
syöttötuoli, alumiinia, kokoon-
taitettava, sisältää kantolau-
kun, 40 €. Vatsalihaspenkki, 
uudenveroinen, 20 €. P. 040 
842 8753.

Suunnistuksen SM-esiki-
soissa viime viikonloppuna 
11.-12.8. testattiin kisaorga-
nisaatiota ensi kesän SM-koi-
tosta varten. Kaksipäiväiset 
kisat suunnistettiin lauantai-
na Taivalkosken Repohar-
jun maastoissa ja sunnuntai-
na Syötteen kansallispuiston 
Luontokeskuksen ja Teeri-
vaaran alueella. Järjestävien 
seurojen, Pudasjärven Urhei-
lijoiden ja Taivalkosken Kuo-
hun, yhteistyö sujui mallik-
kaasti.

Järjestelyt toimivat hyvin, 

Suunnistuksen kisaorganisaatio testattiin SM-kisoja varten
vaikka lauantaina Repohar-
jun kisakeskus rakennettiin 
keskelle metsää. Harjoitus 
tuli tarpeeseen. Myös ensi ke-
sän SM-keskimatkan kilpai-
lukeskus rakennetaan Taival-
kosken Mustavaaraan täysin 
maasto-olosuhteisiin. 

Tänä vuonna Syöte-suun-
nistukseen osallistui molem-
pina päivinä yli 300 innokas-
ta pihkaniskaa. Ensi vuoden 
Suomen mestaruuskilpailuun 
odotetaan 1500 suunnista-
jaa. SM-keskimatka suunnis-
tetaan yhden päivän aikana, 

jolloin kilpailijat juoksevat 
aamulla karsinnan ja iltapäi-
vällä finaalin. Näin yhden 
päivän aikana tulee noin 3000 
kisasuoritusta. Esikisoihin 
verrattuna SM-kisoissa kaik-
ki toteutetaan huomattavasti 
suuremmassa mittakaavassa 
ja nopeammalla rytmillä.

Viikonlopun Syöte-suun-
nistuksessa pääsarjojen ko-
vinta vauhtia pitivät maa-
ilmanmestari Pasi Ikonen 
(Paimion Rasti). Naisten sar-
jan voittoon suunnisti Miia 
Niittynen (Tampereen Koo-

D10RR palkintojenjako. Vasemmalla sarjan voittaja Silja Alahäivälä.Maastoon lähdettiin lähtöpaikalta minuutin välein.

Syöte-suunnistuksen kilpailukeskus Repoharjussa.

Vee). Järjestäviä seuroja edus-
tivat D10RR-sarjassa voittoon 
suunnistanut Pudasjärven 
Urheilijoiden Silja Alahäivä-
lä. Samassa sarjassa suunnis-
ti myös PudU:n Mette Moi-
lanen (13.). H10RR-sarjassa 
Pudasjärven Urheilijoiden 
Pauli Alahäivälä oli 7. Juhani 
Rajavaara voitti H85-sarjan. 

Syöte-suunnistus tiedo-
tus, kuvat Asko Jaakkola 
ja Kirsi Alahäivälä

Kulkijainen ta vesseli Pudasjärven poluilla
Kulkijainen on pojan vesse-
linsä kanssa kesällä taivalta-
nut Koillismaan pöllimetsiltä 
tukkikämpille milloin kinttu-
polkuja ja pitkospuita pitkin, 
milloin sankkojen metsien ja 
synkkien korpien halki. Ele-
tään kesää 1932 ja vesselillä on 
syksyllä Maikkulan pakolais-
kouluun lähti. Miksi minun 
pitää lähteä Ouluun kouluun, 
ihmettelee poika. Kulkijainen 
eli vesselin vienankarjalainen 
tuatto runoillen kertoilee, että 
sinne käypi pakolaisen tie. Sitä 
on vaikea ymmärtää, kun ves-
seli tietää, ettei hän ole pako-
lainen, hän on syntynyt Suo-
messa.  

Kulkijaini ta vesseli on ru-
nollinen miniesitys, mikä ker-
too tositarinan vienankar-

jalaisen tuaton kohtalosta 
jouduttuaan jättämään rak-
kaan kotiseutunsa rajan taakse 
helmikuussa 1922. Vesseli syn-
tyi Kuusamossa Toivo Kemp-
paisen talossa ja kun perhettä 
kasvoi lisää, asettuivat tuatto 
ja muamo ensin Kurkijärven 
Kangasniemeen vuokralle ja 
myöhemmin Taviharjuun Ta-
vela ystävien pihapiiriin. Lei-
pä kesseliin oli tienattava met-
sätöillä. Kulkijaini ta vesseli 
esitetään Pudasjärven pruas-
niekassa lauantaina 18.8. kello 
10 Palvelukeskuksessa. Mai-
nittakoon vielä, että ohjelmaan 
on tullut muutos; kirkollinen 
osuus on jäänyt pois yllättävän 
yhteensattuman vuoksi.

Leena Arhippainen
Vesseli ihmettelee, miksi heillä ei ole omaa taloa, niin kuin 
toisilla. Pulkkasen talo on osunut taukopaikaksi Kuusa-
mon sydänmaan metsissä taivaltaessa.

Kulkijainen (Seppo Arhippainen) ja vesseli (Sisu Väänä-
nen) ovat matkalla Pudasjärven pruasniekkaan 18.8.2018 
tapaamaan heimolaisia. 

VUOKRATTAVANA

Vuokrattavana keskustassa 
YKSIÖ 33 m2,  

ylin kerros, remontoitu. 
P. 040 547 5354, 
vuokra 360 €/kk.
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Jätehuolto tiedottaa:
Pyydämme huomioimaan jäteastian sijainnin.
Jäteastian etäisyys enintään 10 m tieliittymästä.
Tätä kauempana sijaitsevat jäteastiat jätetään tyhjentämättä.

Kiertokaari Oy/Kuljetuspudas Oy

HINAUS- JA KULJETUSPALVELUITA KIINTEISTÖHUOLLOT, ISÄNNÖINTI,
KIINTEISTÖNVÄLITYSTÄ

> Isännöintiä > Kiinteistönvälitystä

   0400 585136  www.kiinteistonelio.fi

    

Henkilö- ja pakettiautojen hinauskuljetukset
IETIN RATTAAT Ky

0400 389 015
Jukolantie 47, 93100 Pudasjärvi

erkki.tauriainen@ieti.fi

• Rahdit päivittäin Oulu – Pudasjärvi
• Muutot ja tarvikkeet
• Jakelut
• Rahdit kauttamme ympäri maan

pohjanrahti@pohjanrahti.com

*  Lukkojen sarjamuutokset ja 
 -asennukset, aukaisut
*  Avainpalvelu
* Myös OviaTM kodinavaimet 

p. 044 090 6400
http://lukkomatti.nettisivu.org/

HAUTAUSTOIMISTOJA, KUKKAKAUPPOJA

• Passikuvat, 
  myös sähköisenä,
  ilman ajanvarausta
• Filmirullat
• Filmirullien 
  kehityspalvelu

Meiltä:

Kauppatie 4, 93100 PUDASJÄRVI
Puh. (08) 823 350, gsm 0400 399 830

hautausraisanen@gmail.com
www.hautauskukkaräisänen.fi-KUKKAVÄLITYS

KATSASTUS- JA 
REKISTERÖINTIPALVELUT

JÄTEHUOLTO

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Jätteiden vastaanottopaikat
Jäteasema Ekolanssi, avoinna ti 16–19 ja pe 11–13 
Teollisuustie 10, Pudasjärvi 
- kodin vaarallinen jäte, sähkölaitteet, metalli ja pahvi
Siirtokuormausasema, avoinna pe 14–18 ja la 10–14
Kuusamontie 823 B, Pudasjärvi
- isokokoiset sekajätteet kuten huonekalut ja rakennusjätteet 
(pienet kuormat)

Kiertokaari Oy  I  kiertokaari.fi

Kodin jätehuollon yhteystiedot
Jäteastian tyhjennykset, tyhjennysvälin muutokset, muut päi-
vittäiseen toimintaan liittyvät asiat: p. 040 140 8231 tai 0400 184 
843 (ma-to klo 9–15.30 ja pe klo 9–14) tai kaisa@kuljetuspudas.fi.

Jätehuoltosopimus: p. (08) 5584 0020 (ma-pe klo 8–15) tai 
www.kiertokaari.fi > kotitaloudet > tee jätesopimus.

Jäteneuvonta:  (08) 5584 0010 ma-pe klo 8–16 ja www.jateopas.fi.

Palveluhakemisto

PANKKI- JA 
LAKIPALVELUITA

TOIMITUKSET
KOKO MAAHAN

l PURKUOSAT ja UUDET OSAT
Kaikki automerkit

LAPIN
AUTO-OSA OY

Nikkarinkuja 12, Rovaniemi
P. (016) 310 950, 040 537 6121

VARAOSAT

LEIRINTÄALUE, MAJOITUSTA

RAKENNUSPELTITYÖT, LISTAT, 
PIIPUNPELLIT, KATTOTURVATUOTTEET

-IKKUNAT ja OVET
myynti, asennus ja rahoitus

Rak. Palv. E. Pulkkanen Ky
p. 0400 383 168, e.mpulkkanen@gmail.com

Tuomo Määttä 0400 658 877 
93350 Jaurakkajärvi
www.rakennuspiste.com

- sauna- ja kylpyhuoneremontit
- vesi-, palo- ja mikrobivauriokorjaukset
- katto- ja muut remonttityöt 

Rakennus ja Saneeraus
Ylipahkala & Määttä

Kaikki isot ja pienet 
rakennusalan työt 
ammattitaidolla ja 
toimitusvarmasti

Paikallista rakennuspalvelua

LÄHITAPIOLA 
PALVELEE SINUA
PUDASJÄRVELLÄ

Me LähiTapiolassa tarjoamme 
paikallista ja henkilökohtaista 
vakuuttamisen ja raha-asioiden 
asiantuntijapalvelua. 

Tule käymään toimistollamme 
tai pyydä meidät kotikäynnille. 

Toritie 1, Pudasjärvi 
Puh. 08 814 2500

METALLIROMUN KERÄYS

Uudis-
rakentaminen

Korjaus-
rakentaminen

P. 0400 294 640

www.utacon.fi

"OSTETAAN 
METALLIROMUA 

UTACON OY
0400 892 414

Varastotie 9, UTAJÄRVI
sakari.kantojarvi@utacon.fi

MYÖS NOUTO 

RAKENTAMINEN JA REMONTIT

NUOHOUSPALVELUT

Pajatie 5, 93100 Pudasjärvi   

050 306 1642                            
www.nuohouspalvelusarajarvi.fi

•  Suoritan tilauksesta  
lakisääteiset  
tulisijojen ja savuhormien 
nuohoukset 

•  Ilmanvaihtokanavien 
puhdistukset

•  Ilmamäärien  
mittaukset ja säädöt

NUOHOUSPALVELU 
Matti Sarajärvi Tmi

MAARAKENNUS PUURUNEN OY

Marko Puurunen 040 517 6347
Jukka Puurunen 0400 223 771 (maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

•  Hiekat 
•  Sorat 
•  Murskeet 

•  Sepelit
•  Valusorat
•  Ruokamultaa

•  Myös seulotut     
lajikkeet

•  Kaikki maansiirtotyöt
•  Nykyaikaiset jätevesijärjestelmät  
•  Toimitamme maa-ainekset koko Pudasjärven alueelle

www.maarakennuspuurunen.fi

MAANRAKENNUSTA

Jyrkkäkoski Oy
Jyrkkäkoskentie 122, 93100 Pudasjärvi

p. 0400 109 006, info@jyrkkakoski.fi, www.jyrkkakoski.fi

MAJOITUSTA KOKOUS- JA JUHLATILOJA 

● Jyrkkäkoski Camping, 
Jyrkkäkoskentie 122

● Hotelli Iijoki, 
Karhukunnaantie 6

●  Lentäjänmaja, 
Lentäjäntie 49

Puh. 0400 960 829/Mika     toimisto@kettumaki.fi      www.kettumakioy.fi

•  Seulotut kivet, sepelit, hiekat ym.
•  Suursäkeissä myös kaikki lajit.
•  Kivikorit piha- ja  
 maisemointirakentamiseen.

KATSASTUS

P. 020 7415 777

katsastusoulu.fi

KATSASTUS-
TARJOUS!

50 €
(koko paketti, sis. mittaukset)

PELTITYÖT, TARVIKKEET JA ASENNUKSET

TAKSI

LVI- ja Rautatarvike Oy
Puh. (08) 823 510, myynti@lvijarauta.fi

Varastotie 2, 93100 Pudasjärvi

Pudasjärven LVI- ja Rautatarvike Oy 
KAUTTAMME LVI-, SÄHKÖ-, KYLMÄ-, 

PELTITYÖT SEKÄ TARVIKKEET
Kauttamme mm. 

Luotettavat ja hiljaiset Mitsubishi Electric  
ilmalämpöpumput

AVAIN- JA LUKKOPALVELUT

Jukolantie 4 A, Pudasjärvi
p. 040 176 7640

www.pudasjarvenisannointi.fi

PUDASJÄRVEN ISÄNNÖINTI OY

Luotettavasti
isännöintiä ja 

kiinteistövälitystä.

PALVELU-
HAKEMISTOSTA 

EDULLISTA 
ILMOITUSTILAA!

ALASI  
AMMATTI-
LAINEN, 
ILMOITA 

PALVELU-
HAKE-

MISTOSSA!

IKKUNAT JA OVET
MYÖS NOSTO-OVET
Valtuutettu jälleenmyyjäsi

IKKUNAMAISTERI OY
Timo Uusi-Illikainen

p. 040 648 5544
timo@ikkunamaisteri.fi
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PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
Mitä tehdä? Minne mennä?

Osa tämän palstan tapahtumista on otettu Pudasjärven kaupungin www-sivujen tapahtumista ja 
osasta tulee tieto muutoin.  Tapahtumamuutoksista emme vastaa.  Tapahtumista voi myös ilmoittaa 
Pudasjärvi-lehden toimitukseen sähköpostilla lehti@pudasjarvi-lehti.fi  Mitä tehdä? Minne mennä? 
-palstalla tapahtumista ilmoittaminen on maksutonta. Kysy myös edullista maksullista ilmoitustilaa!

Taksi-, inva- ja paarikuljetukset
Puh. 0400 244 195, Rytinki, Pudasjärvi

Taksi Piipponen Oy
Maalauksia 60-luvulta - Paavo Tolosen säätiön kesänäyttely 17.7.-5.9.  Taidehuone Poh-
jantähti, Teollisuustie 1. Näyttely on avoinna: ma-ke klo 13-20, la-su klo 13-17, to-pe suljettu. 
Poikkeuksellisesti suljettu la-su 25.-26.8.
Väriä elämään - Mariya Simbirkinan öljyväritöitä 20.8-24. 9. Pudasjärven kaupunginkir-
jasto. Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina. Taiteilija tavattavissa kirjastossa 21.8. klo 15-17.
Luonnon keskellä” ja ”Matkamuistoja” -vaihtuvat näyttelyt Syötteen luontokeskuksella 
5.6.-31.8. ti-la klo 10-16, 26.6. lähtien ti-su klo 10-16.
Hempan kävely sunnuntaisin klo 18 Jyrkkäkosken Campingin pihalta, järj. Kuntourheilujaosto.
Sarakylän vattumarkkinat la-su 18. -19. 8. klo 9-17 Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426.
Tanssit Pintamon Kyläseuran talolla la 18.8. klo 21, Pintamontie 319.
Pudasjärven Pruasniekka Kurenalla la 18.8. klo 10 alk. Vanhusten Palvelukeskuksessa Kaup-
patie 25. Järj. Oulun ortodoksinen seurakunta ja Pohjois-Viena -seura. Tervetuloa!
Ylijäämäruoan jako ma 20.8. klo 9-9.30 Karhupaja, Teollisuustie 12. Kauppojen ylijäämäruoan 
jako Karhupajalla maanantaisin klo 9.00-9.30. Muutoksista ilmoitetaan erikseen.
Nuorten Venetsialaiset pe 24.8. klo 18, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.
No speed limit -huippunopeuden mittauspäivä la 25.8. klo 8, Lentäjäntie.
Venetsialaiset la 25.8. klo 18, Jyrkkäkoski, Rytilammentie 74.

Tervetuloa! Sarakylän NSLippu 10 €, käteismaksu

Sarapirtillä TANSSIT
os. Sarakyläntie 4661

La 18.8. klo 21-01.00

TANSSITTAA

SUOMUSSALMEN 
HARMONIKKAKERHO

TerveTuloa!

(Pintamontie 321).
la 18.8.2018 klo 21.00–01.00

Pintamon kyläseura

TanssiT 
PinTamolla

TanssiTTajana

Teuvo vuoTi 
& CaPTain

Lippu 12€. 
C-oikeudet (olut, siideri)

Helluntaiseurakunnassa tapahtuu
Kauppatie 34, Pudasjärvi

Lämpimästi tervetuloa! 

Jumalanpalvelukset
Su 19.8. klo 13  Pekka ja Emma Marin
Su 26.8. klo 13  Jouni Vikström

Tiistaisin sanan ja rukouksen ilta klo 18.

www.pudasjarvenhelluntaiseurakunta.blogspot.fi

Jumalauta, minkä fiiliksen mä 
sain! (Sleepy Sleepers; Rapulab-
luusi)

Perse keinuu kun sä kävelet... 
(Kolmas nainen; Sylistäsi heräsin)

Sä et rakasta mua ikuisesti... 
(Kolmas nainen; Sylistäsi heräsin)

Sä menit toiseen vuoteeseen... 
(Kaseva; Tyhjää)

Yksinäisyys lyö sanomatta ni-
meään... (Eppu Normaali; Tahro-
ja paperilla)

Älä huoli sillä meillä oli het-
kemme... (Eppu Normaali; Tahro-
ja paperilla)

Juoksusi annan anteeksi sinul-
le... (Eppu Normaali; Tahroja pa-

perilla)
Mä maistoin sun viinii, sen 

pois sylkäisin... (Popeda; Yö)
Kun yö sut suunniltaan saa... 

(Popeda; Yö)
Mistä saat hulluuden loppu-

maan (Popeda; Yö)
Ja me tehtiin mitä tehdä saa... 

(Pate Mustajärvi; Nahkurin orret)
Onko järkee vai ei... (Sleepy 

Sleepers; Onko järkee vai ei)
Voi kuinka me sinua kaiva-

taan... (Eppu Normaali; Voi kuin-
ka me sinua kaivataan)

Hullu huutaa yössä ja repii 
saalistaan... (Popeda; Pohjantäh-
den alla)

Osviitan pihakonserttijutun 
arvoituksen vastaukset

Pudasjärven Urheilijoiden
VOIMISTELUJAOSTON 
RYHMÄT 2018-2019
Tuomas Sammelvuo –salin ryhmäliikuntatila

Osallistumismaksut: 
aikuiset 60€ ja lapset 40€ vuosi
Ilmoittautuminen www.jasentieto.fi

MAANANTAINA
klo 16-17 voimistelukoulu 7-9-v. Essi Kipinä ja Siiri Ojala
klo 19-20 kuntojumppa Suvi Lehtonen

KESKIVIIKKONA
klo 19-20 circuit Tintti Vänttilä

TORSTAINA
klo 16-17 mixdance 9-13v Nea Vihonen
klo 17-18 nuorten tanssillinen voimistelu Kirsi Kipinä
klo 18-19 välinevoimistelu 7-10-v. Kirsi Kipinä
klo 19-20 kehonhuolto Suvi Lehtonen

Tuomas Sammelvuo –salissa
TORSTAINA
klo 17.30-19 voimistelukoulu 11-16v 
Anna-Mari Korva

KIRJASTO PALVELEE
Pääkirjaston aukioloajat 13.8. alkaen

 palveluaika omatoimiaika

ma, ti, to 10-19 8-10, 19-20
ke, pe  10-16 8-10, 16-20
la, su - 10-15
juhlapyhien aatot 10-15  8-10, 15-20      

Juhlapyhien aukioloajoista ilmoitamme erikseen.

Kirjastoauto Iso Karhu on jälleen reitillä! 
Kuljettajana toimii Juuso Pitkänen, 
puh. 0400 281 053.

Kirjastoauton aikataulut saat vaikkapa osoitteesta 
www.pudasjarvi.fi/asukkaille/kirjasto, 
käymällä kirjastossa tai soittamalla.

Tuulimyllyntie 4, puh. 040 826 6434
kirjasto@pudasjarvi.fi, outi.finna.fi 

Tervetuloa!

YLI-SIURUAN KYLÄPÄIVÄ
Koko kylän liikuntapäivää sekä 

Kyläkisälli-hankkeen avauspäivää vietetään 
Yli-Siuruan entisellä koululla (Asmuntintie 869A) 
maanantaina 3.9.2018 kello 18-19.30. 
Ohjelmassa mm. verenpaine- ja kehonkoostumusmit-

tauksia Eikka-hyvinvointibussissa sekä 
pientä kisailua ja liikuntamaistiaisia. 
Kaikki toiminnot ovat maksuttomia. 

Paikalla myös Asmuntin Maa- ja kotitalousseuran 
pitämä kahvio. 

VATTUMARKKINAT 
 la-su 18.-19.8.2018  

SARAKYLÄN KOULULLA
Sarakyläntie 5426

Molempina päivinä kuivalihavelliä, makkaraa, 
kahvia ja torikauppiaiden pöydistä paljon ostettavaa.

Tervetuloa vattumarkkinoille!
Sarakylän alueen kyläseura

KONE- JA KOTI-IRTAIMISTON 
HUUTOKAUPPA

Käteismaksu.         Kahvio.        Tervetuloa!

lauantaina 25.8.2018 klo 12 alkaen, 
Kuusamontie 820, 93100 Pudasjärvi.

Myydään mm. moottoripyörät, autot, traktori, 
mönkijä, moottorikelkka, työkoneita, työkaluja.
Diesel-aggregaatti, Kupoda 3-pyttyinen 22 Kw.

Käyttötavaraa, koti-irtaimistoa ym, ym.

Toimeksisaaneena
Siltala/Kauppila p. 050 345 3680

Pudasjärven torilla
ke 22.8. klo 9-17

TERVETULOA! Torikauppiaat 0400 262 786 

Kukot, lörtsyt, rinkelit, leivät, pullat, ym. 
Hyvä valikoima räsy-, puuvilla-, muovi/
puuvilla-, nukka-, viskoosi- ym. mattoja. 

Koillismaan kansalaisopistojen nykyiset ja  
tulevat verkko-opetuksesta kiinnostuneet opettajat, 
tervetuloa

ETÄ- JA VERKKO-OPETUKSEN 
KEHITTÄMISPÄIVÄÄN 
torstaina 6.9.2018 Kuusamo-opistolle, Kitkantie 35. 

Etä- ja verkko-opetuksen kehittämisellä ja lisää-
misellä pyrimme monipuolistamaan kurssitar-
jontaamme, myös opistojen välisenä yhteistyönä. 
Kouluttajana on tieto- ja viestintätekniikan opetus-
käytön asiantuntija Matleena Laakso.

Koulutus, kahvit ja lounas ovat osallistujille maksut-
tomia. Matkakulut korvataan. 

Ilmoittaudu omaan opistoosi 24.8.2018 mennessä
- Kuusamo, Eila Pulkkinen, 040-860 8715
- Posio, Riitta Hakulinen, 040-801 2401
- Pudasjärvi, Eeva Harju, 050-462 8924
- Ranua, Anitta Jaakola, 0400-176 792
- Taivalkoski, Kati Koivukangas, 040-741 1507

PUDASJARVI.FI
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Joukko Iijoen Taiteilijat yh-
distyksen jäseniä suunta-
si lauantaina 11.8. matkan-
sa Posiolle. Tarkoituksena 
oli saada laaja näkemys tai-
teesta, johon siellä on mah-
dollisuus tutustua. Posio on 
tunnetusti satsannut pal-
jon päästäkseen keramiikka-
taiteen kärkijoukkoihin. Sitä 
lähdimme kuulaan aurin-
koisena aamuna katsomaan 
ja saamaan virikkeitä myös 
muihin harrastuksiimme. 

Pentikillä paljon  
ostettavaa
Ensimmäisenä suuntasimme 

Timisjärven  
Taidekeskus upea 
paikka
Pentikin jätettyämme osal-
la olivat kassit pullollaan os-
toksia ja kaikki varmasti oli 
tarpeellista, koska naiset oli-
vat asialla. Lähdimme sitten 
kohti Timisjärven Taidekes-
kusta entistä porotilaa. Ti-
lahan on Pentikin omistuk-
sessa ja restauroitu todella 
upeaksi paikaksi. Pihapii-
riin tultua näkee ensimmäi-
senä suuret harmaat hirsi-
rakennukset, jotka melkein 
mykistävät. Anu Pentikin 
keramiikkakukat ovat tässä 
ympäristössä todella kaunii-
ta. Meille oli varattu esittely, 
joka tuntui niin tutulta, kos-
ka esittelijänä oli pudasjär-
veläinen tyttö. Sisätilat ovat 
taidokkaasti käsitelty ja tuo-
tu vanha hirsi kauniisti nä-
kyviin. Nykyaikaistettukin 
on, mutta kaikki on tehty 
vanhaa kunnioittaen. Voi-
si todeta, että ammattilaiset 
ovat olleet asialla. Yläkerran 
taidetilat ovat luovuutta he-
rättävät. Pöytä valoisan ik-
kunan edessä ja Pohjoisen 
luonto sen ulkopuolella he-
rättävät varmasti ulkomaa-
laisissa ryhmissäkin kai-
puun tehdä ja luoda tunteet 
esille. Taidetta oli esillä eri 
paikoissa. Kissat, puput ja 
linnut olivat hyvin elävän 
näköisiä. Oli myös sitä tai-
detta, jota on katsottava vä-
hän pitempään löytääkseen 
sen sanoman. Esimerkik-
si sääret sängyllä pysähdyt-
ti.  Osa meistä halusi jäädä 
taloon asumaan, koska uuni 
oli niin jykevä, että lämpöä 
varmasti riittäisi pakkasella-
kin. Neuvotteluhuone oli no-
jatuoleineen kutsuva ja mie-
timme, että tuolla tehdään 
vain hyviä päätöksiä. 

Lomakeskus  
Himmerkki ja  
Kirikeskus 
Jätettävä kuitenkin oli Timis-
järven Taidekeskus ja siir-
ryttävä seuraavaan paik-
kaan. Lähdimme ajamaan 
kohti lomakeskus Himmerk-
kiä. Sinne oli kyllä mukava 
mennä, koska sen omistaa 
Lanton pariskunta ja pidäm-
mehän heitä melkein pudas-
järveläisinä. Siellä on ahke-

ran pariskunnan elämäntyö. 
Ruokailtuamme Himmerkin 
ravintolassa siirryimme Ki-
rikeskukseen, joka on ainoa 
Pohjoinen Arktinen kera-
miikkakeskus. Posiolla asuu 
korealainen keraamikko 
Suku Park ja hänen avustuk-
sellaan ja Anu Pentikin Pen-
tik Oy;n yhteistyöllä luotiin 
Pohjoinen Arktinen Kera-
miikkakeskus. Rakennettiin 
kaikki valmiudet järjestää 
kansainvälisiä symposiume-
ja suurille ulkomaalaisille 
ryhmille. Tämäkin on Lan-
ton pariskunnalta ollut mit-
tava ponnistus. Keramiikan 
polttouuneja löytyi monen-
laisia ja varmasti tämän alan 
harrastajien ja taiteilijoiden 
haaveiden kohteena on pääs-
tä osallistumaan noihin sym-
posiumeihin. Majoitustilat 
olivat hyvät, joka on tärkeä 
osa ja antaa mahdollisuuden 
suurille tapahtumille. Hel-
vi Lanton esittelyä olisimme 
voineet kuunnella kauankin 
ja katsella galleriassa valmii-
ta töitä, jotka taiteilijat jät-
tävät sinne, mutta seuraava 
paikka kutsui. 

Korpihilla syrjässä  
– kävijöitä silti riittää 
Lähdimme kohti Korpihillaa 
ja jokaisen ajatuksissa var-
maan pyöri matkan ajan vie-
lä Kirikeskus. Saavuimme 
Korpihillaan ja kotoisasti kis-
simirri katseli meitä pihalla. 
Kaunis vanha koulun piha-
piiri, jonka rohkea pariskun-
ta kunnosti ja nosti yrityksen 
pystyyn. Syrjässä, mutta sil-
ti kävijöitä on ja useat palaa-
vat aina uudelleen. Kahvitte-
limme tietenkin ensin salin 
kauniissa ympäristössä. Pu-
naisesta emalisesta kahvi-
pannusta pöytään tarjoiltu-
na kahvi maistui kuin silloin 
ennen. Ruusutapetit ja kalus-
teet olivat niin harmonises-
ti yhteen sopivia. Täälläkin 
täytyi huokaista, että am-
mattilaiset ovat olleet asialla. 
Myymälästä täytyi tietenkin 
ostaa Kuusenkerkkäkuohari, 
jonka omistaja on kehitellyt 
ja on alkoholiton tuote. Mo-
nenlaisia siirappeja oli myös 
myynnissä ja kyllä kassakone 
kilahteli sielläkin ostoista. Pi-
hamyymälästä lähti mukaan 

matkamme Pentikille. Myy-
mälään astuessa huomasim-
me kauniita värejä tuotteis-
sa, joita oli ryhmiteltyinä 
pöydillä. Oli helppo saada 
kokonaisuus aina tietystä 
väristä, kun kaikki oli val-
miiksi katettu samaan pöy-
tään. Yläkertaan kiivettyä, 
täytyy aina tehdä muistelu-
matka elikkä vanha kierros, 
jossa nuo monet vanhat esi-
neet tuovat muistin sopu-
koista mieleen asioita, jotka 
jo luulee unohtaneensa. Las-
tenhuoneen kohdalla Aila- 
ystävän kanssa tarinoimme 
pitkän tovin ja muistelimme 
mitä meillä oli lapsuudessa 
ollut ja mitä ei koskaan toi-
veista huolimatta saanut-
kaan. Vanhoissa esineissä on 
kauneutta ja enpä kieltäisi, 
että myös taidetta.

Seuraavaksi siirryimme 
Anu Pentikin galleriaan. Ti-
lan avaruus ja rauhallisuus 
antoivat mahdollisuuden 
pysähtyä jokaisen teoksen 
eteen miettimään sen tekota-
paa ja tarinaa. Teokset olivat 
todella tasokkaita ja puhut-
televia. Esittelyä meillä ei ol-
lut varattu ja syvennyimme 
omin avuin teoksien tutki-
miseen. 

Anu Pentik esittelee kaasulla lämmitettävää keramiikkauunia.

Anu Pentik esittelee puulla 
lämmitettävää keramiikka-
uunia.

Pentikin keramiikka näyttelyä.

Kirikeskuksen taidenäyttely.

Timisjärven Taidekeskus on entisellä porotilalla.

Korpihilla toimii vanhassa koulurakennuksessa, joimme 
kahvit ja teimme ostoksia myymälässä.

yhtä ja toista tarpeellista. Tie-
tenkin kaikki oli jälleen tar-
peellista, koska naiset olivat 
asialla. Kissimirri hyväste-
li meidät pihalla makoillen 
ja antoi meille ohjetta; ”heitä 
kiire ja nauti elämästä jouten 
ollen, mutta silitä silti minua 
pikkuisen.” Kotimatkalla 
piti kertailla monia asioita ja 
miettiä nähtyä. Tästä reissus-
ta varmasti tuli evästä taas 
arkeen ja ideaa syntyi myös 
monella tapaa. 

Iijoen Taiteilijat
Tällaisia reissuja Iijoen Taitei-
lijat yhdistys järjestää, mut-
ta toimintaan kuuluu paljon 
muutakin. Teemme vierai-
luja eri paikkoihin järjestä-
en mahdollisuuksia harras-
taa vaikka korttiaskartelua. 

Taidenäyttelymme on ollut  
Luontokeskuksessa Metalli-
grafiikan harrastajilla kesän 
ajan ja töitä on voinut myös 
ostaa. Musiikillinen tapahtu-
ma tulee syksyllä. Järjestäm-
me myös juuriltaan pudasjär-
veläisen taiteilijan vierailun 
Hirsikampukselle. Toimin-
ta on vielä alussa ja ideoi-
ta otetaan vastaan. Me kaik-
ki jäsenet olemme monen eri 
taiteenhaaran harrastajia ja 
emme koe itseämme taitei-
lijoiksi nimestä huolimatta. 
Uusia jäseniä otamme vas-
taan. Löydät meidät myös 
Facebookista. Yhdistyksen 
puheenjohtajana toimii Sep-
po Äikäs.

Elvi Räisänen,  
yhdistyksen jäsen 

Anu Pentik ja joukko Iijoen Taiteilijoita.
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VALMA
Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus, aloitus 20.8.2018
 
Sahaprosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto
• Pudasjärvellä 8.8.2018 alkaen
• Kuusamossa 1.10.2018 alkaen
 

Seuraa vapautuvia opiskelupaikkoja:
Opintopolku.fi.
 
LISÄTIETOJA
OSAO Pudasjärven yksikkö,  
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068, 
anna.kuosmanen@osao.fi. 

Olemme 
muuttaneet!

Löydät meidät  
osoitteesta Ranuantie 

249A, Pudasjärvi

Opi, innostu, työllisty
Vapaita opiskelupaikkoja!

Metsäasiantuntijoita
Haemme metsäasiantuntijoita vakituisiin tehtäviin Pohjois-Suomen 
hankinta-alueelle, Kuusamon, Ranuan, sekä Pudasjärven alueille. 

Metsäasiantuntijana keskeisiä työtehtäviäsi ovat yksityismetsänomis-
tajien puukauppapalvelut, jotka sisältävät mm. puukauppaneuvottelut, 
met säpalveluiden myynnin, markkinoinnin sekä asiakasyhteistyön 
neu vontapalveluineen. Tehtävässä raportoit ostopäällikölle. Odotam-
me sinulta soveltuvaa metsäalan koulutusta ja työkokemusta.

Tunnistitko itsesi? Lue lisää ja hae tehtävää 6.9.2018 mennessä osoit-
teessa www.storaenso.com/careers 

Lisätietoja tehtävästä antavat:
Ostopäällikkö Matti Härkönen, matti.harkonen@storaenso.com,  
040 484 1852
Ostopäällikkö Lauri Peteri, lauri.peteri@storaenso.com, 040 700 2691 
Aluejohtaja Esa Ojala, esa.ojala@storaenso.com, 040 025 4690

You are the opportunity.
Liity joukkoomme. storaenso.com/careers

Tule muuttamaan maailmaa.
Samalla muutut myös itse.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja pa-
periteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen 
toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä 
tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voi-
daan huomenna valmistaa puusta.

PALVELEMME: 
Arkisin 9-18, lauantaisin 9-14
www.pudasjarvenapteekki.fi
Kauppatie 1, 93100 PUDASJÄRVI, 

Puh. (08) 821 185

Tarjous on voimassa niin kauan kuin juhlapakkauksia riittää (rajoitettu erä) enintään 31.8.2018 asti

12,50€
 (norm. tabl. 11,23 / 60 tabl, 

norm. purutabl. 
15,73 / 100 tabl.)

100+20 tabl.

Juhlavuoden kunniaksi 
nyt 120 tablettia 100 tabletin hinnalla!

PYRIMME JATKAMAAN 
TOIMINTAAMME 

MAHDOLLISIMMAN PIAN,
AJANKOHTAA EMME OSAA 

VIELÄ SANOA.
TIEDOTAMME ASIASTA HETI 
KUN TULEE LISÄSELVYYTTÄ. 

LIIKETOIMINTAMME ON 
PYSÄHDYKSISSÄ 

TOISTAISEKSI TULIPALOSTA 
JOHTUEN. 

PIETARILANTIE 48, PUDASJÄRVI P. (08) 822 726

Toivoo: 


